Loopbaanbegeleiding
Ben jij op zoek naar een nieuwe
uitdaging in je werk?
Heroriëntatie op de arbeidsmarkt

Onze aanpak

Ben jij je momenteel aan het heroriënteren op de arbeidsmarkt

Onze aanpak levert in weinig extra tijd een hoog rendement op.

en loopt het minder voorspoedig om dat je eigenlijk niet goed

De eerste sessie is erop gericht je persoonlijke wensen in kaart

weet wat je wilt?

te brengen. Aan de hand van een intakegesprek wordt een plan
van aanpak en gewenste begeleidingstraject in een contract

Voor een succesvolle carrièrestap is het belangrijk je eerst te

vastgelegd.

beraden op wat jijzelf ambieert, waardoor je gemotiveerd wordt

Ook maken wij een ‘quarantaine’-afspraak met je wat betekent

en weet wat je ambities en je persoonlijke drijfveren zijn. Is

dat wij nooit informatie aan derden zullen verstrekken. Op deze

werken voor jou een tijdsbesteding of maakt het onderdeel uit

manier kun je de coach als klankbord gebruiken in een voor jou

van je totale leven?

vertrouwde situatie.

Een loopbaan coaching traject kan je helpen bij jouw
heroriëntatie op de arbeidsmarkt. De nadruk ligt hierbij meer
op jouw persoonlijke effectiviteit dan op je vaardigheden en richt
zich op de vraag “hoe hanteer ik op een succesvolle manier het
vormgeven van mijn ambitie in een loopbaan?”

transperant

Hoe gaan we te werk?

Resultaten van jouw ambitieontwikkeling

Om jouw aspiraties te kunnen vormgeven wordt je hulp

Concreet zal deze loopbaanbegeleiding je het volgende

aangeboden in de vorm van een loopbaanbegeleiding. Vragen

opleveren:

die je hebt, omvatten niet alleen “hoe moet ik solliciteren” maar

▪▪
▪▪
▪▪

meer de wens om inzicht te krijgen in:

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

wat je daadwerkelijk ambieert
in welke richting je het moet zoeken
hoe je jezelf in die richting optimaal kan positioneren
wat je sterktes en zwakten zijn en waar je
verbeterpotentieel ligt

▪▪
▪▪
▪▪

inzicht verkrijgen in je eigen wensen, ambities en drijfveren
inzicht verwerven in je eigen kennis en kunde
je wensen, kennis en kunde leren vertalen naar een
arbeidsmarktprofiel

▪▪
▪▪

leren kijken buiten de geijkte paden
leren matchen tijdens sollicitatieprocedure door jezelf te
leren positioneren en naar voren te brengen

hoe je jen ambities op de arbeidsmarkt vormgeeft
hoe je jezelf en je ideeën succesvol vermarkt tijdens het

Onze toegevoegde waarde

sollicitatiegesprek

Wij helpen jou te ervaren wat jouw eigen potentieel voor

de vraag of je profiel en ambities ook buiten voor jou

mogelijkheden biedt in jouw leven en in jouw werk.

bekende werkomgevingen passen

▪▪
▪▪
▪▪

hoe je mensen kan enthousiasmeren voor jouw ambities en

Ben je benieuwd naar jouw latent aanwezige potentieel?

voor jou als persoon

Neem voor meer informatie over onze aanpak in jouw specifieke

hoe je je loopbaanheroriëntatie succesvol vormgeeft

situatie contact met ons op.

hoe je een zo optimaal mogelijke omgeving creëert waarin
je je eigen doelen kunt verwezenlijken

Ons succesprogramma
Loopbaanbegeleiding gaat uit van ‘leren door doen’. Dit betekent
dat jouw actiegerichtheid en jouw zelfwerkzaamheid centraal
staan in de loopbaanbegeleiding sessies. De coach stemt het
programma af op jouw doelen, competen¬ties, sterkten en
zwakten, en verzorgt dus persoonlijk maatwerk.
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