
Stappenplan loopbaanadvies 
routekaart naar duurzame inzetbaarheid

Intake & kennismaking
Elk traject wordt gestart met een intake en 
kennismaking, waarbij wij uitgebreid stilstaan 
bij jouw persoonlijke situatie en coachbehoefte. 
Wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken 
en er wordt gekeken of er sprake is van een ‘klik’ 
om samen het traject aan te gaan.

Op weg
Het is nu tijd voor actie. Je gaat 
concreet aan de slag met jouw 
geformuleerde loopbaandoelen 
en bijbehorende acties. 
Afhankelijk van het pakket dat 
jij hebt gekozen zal jij hierbij 
ondersteund worden door jouw 
loopbaancoach.

Vertrekpunt vaststellen
Om te komen tot een routekaart naar jouw duurzame 
inzetbaarheid, maken we inzichtelijk waar jij vandaan komt. 
Vragen als wie ben ik, wat kan ik, wat zijn mijn drijfveren 
staan centraal in deze fase. Door middel van een test, 
opdrachten en coachingsgesprekken helpen wij je 
antwoord te vinden op die vragen. 

Richting bepalen
In deze fase gaan we bekijken 
waar jij naartoe wil. Waar liggen 
jouw interesses, hoe ziet jouw 
ideale baan of werkomgeving 
eruit, waar krijg jij energie 
van, zijn thema’s die in deze 
fase de revue passeren. We 
zetten een test, opdrachten en 
coachingsgesprekken in om 
jou te helpen bij het vinden van 
antwoorden. 

De route & uitrusting
Nu wij scherp hebben waar je vandaan komt en naartoe 
wil, kunnen we de route gaan uitstippelen en ons 
voorbereiden op de reis. We bekijken welke uitrusting 
je nodig hebt om jouw plaats van bestemming te 
bereiken. We kunnen diverse trainingen en methodieken 
aanbieden om je vaardigheden te vergroten. 
Denk daarbij aan één-op-één training met de coach of 
online trainingen. Tevens denken wij mee in het geval 
van omscholing en kunnen daarin ook verschillende 
zaken regelen. Dit alles wordt vastgelegd in 
een concreet actieplan, waarmee jij in de 
volgende fase aan de slag kan.

Bestemming 
bereikt!
Yes, je hebt de gewenste bestemming bereikt en het plezier in je 
werk (terug)gevonden. Uiteraard willen wij dat jij je werkplezier 
vasthoudt. Daarom heb je tot een jaar na afl oop van jouw traject 
het recht op een gratis online APK-gesprek met jouw coach. 
Daarbij kijken we terug op de afgelopen periode en geven wij 
je concrete tips en adviezen. Kortom een persoonlijke check-up 
waarmee jij weer vooruit kunt. 
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Jij bepaalt jouw doel: 
het (her)activeren van 
werkplezier in je huidige 
baan, op zoek naar een 
baan die je energie 
geeft, het vinden van je 
droombaan of het starten 
van een succesvolle 
onderneming.

De intensiteit van 
het traject bepaal 
j�  en daar stemmen 
wij het traject op af: 
Online, Boost, Plus 
of Outplacement. 

Jij zit achter het stuur. 
Jouw inzet bepaalt het 
uiteindelijke resultaat. 
Wij faciliteren jou bij het 
maken van een concreet 
actieplan en desgewenst 
begeleiden wij je bij de 
uitvoering daarvan.
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Op naar een 
energieke 
nieuwe job
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