Interesse in loopbaanbegeleiding? Contacteer dan:

www.commotie.be

Contact

Loopbaanbegeleiding?
Dat ken ik niet. Wat is het resultaat?
Mijn job. Tja… Maar ’t is crisis. Dromen kan niet.
Zijn dat niet enkel testjes en gesprekjes? Gaat dat me wel helpen?

Kan dit buiten de werkuren?
Zoeken zij dan voor mij een job?

Geef ik dan niet toe dat ik het niet aankan?
Maar dan moet ik wel van job veranderen, niet?

Voor meer informatie: www.werkdatikwil.be
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Wat is loopbaanbegeleiding? En voor wie?
Wat?
Wil je iets aan je werksituatie veranderen of groeien binnen je baan? Problemen
met je collega’s of met je baas? Te veel stress? Geen energie meer of net niet genoeg
uitdaging? Het evenwicht kwijt tussen werk en privé?
Loopbaanbegeleiding is een aanpak op maat waarbij je samen met een vaste
loopbaancoach je werksituatie onder de loep neemt.
Via individuele gesprekken, opdrachten en oefeningen gaat hij of zij dieper in
op jouw loopbaan, kennis, talenten, vaardigheden, ambities en… dromen.
Zodra je precies weet wat je wilt, bepaal je hoe je dit kunt bereiken. Samen met
je coach maak je een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Dit plan helpt je om actie
te ondernemen en doordachte keuzes te maken om zo te komen tot…
werk dat jij wilt.

Voor wie?
Loopbaanbegeleiding is er voor iedereen met minimaal één jaar werkervaring in
de voorbije twee jaar, als werknemer of als zelfstandige.
Je woont en werkt in Vlaanderen of in het Brussels Gewest en je volgde de voorbije
zes jaar geen gesubsidieerde loopbaanbegeleiding.
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Loopbaanbegeleiding in 7 stappen
Maak een afspraak
voor een vrijblijvend
kennismakingsgesprek.
Contacteer een
loopbaanbegeleidingscentrum.

Tijdens het gesprek luistert de loopbaancoach
naar je verhaal. Je komt ook meer te weten over
het verloop en de aanpak van de begeleiding.
Op basis van dit gesprek beslis je pas of je al of
niet kiest voor loopbaanbegeleiding.

Ga je ervoor, dan kun je loopbaancheques aanvragen bij de VDAB
via de website of telefonisch op het gratis nummer 0800 30 700
(elke werkdag van 8u00 tot 19u00).

Je loopbaanbegeleiding kan nu starten.
In een aantal gesprekken met je coach
ontdek je wat je motiveert, welke jobs
bij je zouden passen,…

Op het einde van het traject stel
je samen met je loopbaancoach
een persoonlijk ontwikkelingsplan,
afgekort tot POP, op.

Heb je daarna nog vragen, dan
kun je tot twaalf maanden na
het einde van de loopbaanbegeleiding terecht voor een
gratis nazorggesprek.

Tot slot overloop je met je
coach wat je vond van de
begeleiding.
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