LOOPBAANCOACHING
Loop je vast in je werk? Ben je op zoek naar meer uitdaging? Onderzoek je een eventuele carrièreswitch of
wil je een nieuwe baan? In al deze gevallen kan loopbaancoaching jou op weg helpen.

Altijd een doel
Reflectie op je loopbaan dient altijd een doel. Dat doel is in het begin niet altijd al helemaal duidelijk.
Meestal is de reflectie gericht op een nieuwe functie en soms om te concluderen dat de huidige functie
eigenlijk prima is. Afhankelijk van jouw persoon, je levensfase, je functie, je competenties en de urgentie ligt
het zwaartepunt bij een van de volgende vijf elementen:

Maatwerk
Onze loopbaancoaching kenmerkt zich door maat- en mensenwerk. Dat begint bij een goede intake en een
‘klik’ tussen de coach en jou als kandidaat. De coaches werken met verschillende methodieken en zetten
diverse werkvormen in, passend bij jou en jouw vraagstuk. Ze maken gebruik van de inzichten van Neuro
Linguïstisch Programmeren (NLP), Transactionele Analyse (TA), Systemisch Werken en andere methodieken
op het gebied van coaching en communicatie. Van jou vragen we inzet en zelfwerkzaamheid.
In de regel begint het traject met gesprekken in een hoge frequentie. Daarna volgen gesprekken en
trainingsmomenten in een lagere frequentie.
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Onze coaches
Al onze coaches zijn gediplomeerd en hebben ruime ervaring met werving & selectie, kennis van
arbeidsmarktcommunicatie én werkervaring binnen zowel het onderwijs als andere (non-)profit
organisaties. Daardoor herkennen ze thema’s van binnenuit. Zij werken allemaal volgens de ethische
gedragscode van de Nederlandse Orde voor Beroepscoaches.

Netwerk
Een belangrijk voordeel van onze loopbaancoaching is de aanwezigheid van een groot netwerk in het
onderwijs. Daardoor kunnen we je bijvoorbeeld attenderen op vacatures, een ingang bieden bij stages,
netwerk- en oriëntatiegesprekken arrangeren of jou voordragen bij een van onze searchopdrachten.

Meer weten?
Neem contact op, we denken graag met u mee.
020 - 737 00 61 |
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