Het Loopbaantraject
Wat is jouw persoonlijke arbeidsmarkt?
In een loopbaan gaat het over een ‘match’. Een match tussen jou, jouw profiel en de opgave van een organisatie. Bij
een goed passende match is er sprake van waardecreatie. De organisatie heeft waarde voor jouw ontwikkeling en
jij bent van waarde voor de organisatie. Dan is er sprake van synergie. En synergie geeft vleugels!

Samen werken aan een nieuw
perspectief
Soms is er geen sprake (meer) van
synergie en is het tijd voor een nieuw
perspectief omdat dit past in jouw
ontwikkeling, omdat er andere eisen
aan jou worden gesteld, omdat je
vastloopt, omdat je baan verloren
gaat of om een andere reden.

Maar wat is dan dit nieuwe
perspectief of die goede volgende
stap?
Op zo’n moment kan het zinvol
zijn om samen met een coach te
kijken naar wie je werkelijk bent en
waar je voor staat, wat jouw profiel
is (kennis, ervaring, talenten, maar
vooral ook jouw drijfveren, behoeften
en ambities). Ook staan we stil bij
wat jou mogelijk belemmert en wat
autonomie, identiteit en zingeving
voor jou betekenen.
We verbinden dit beeld met
de opgaven in de huidige en
toekomstige arbeidsmarkt. Waar
heeft jouw profiel toegevoegde
waarde? Welke mogelijkheden en
kansen biedt dit? Dit noemen we
jouw persoonlijke arbeidsmarkt.

Het loopbaantraject
Een loopbaantraject omvat 6 tot
8 sessies van circa anderhalf
uur. Samen met je coach werk
je, door gesprekken, oefeningen
en opdrachten, aan het (her-)
ontdekken van jouw kracht, jouw
talenten en jouw plezier. Maar
ook aan de vraag hoe ga jij je doel
bereiken? Je werkt gericht aan een
actieplan om daarmee de stappen
te gaan zetten die bij jou passen
en op zoek te gaan naar een plek
waar jij van waarde bent en waar de
organisatie van waarde is voor jou.
Maatwerk
Ieder traject bij ons is maatwerk.
Het gaat ons om jou, jouw vragen
en behoeften, op wat er speelt en
wat zich binnen jouw ontwikkeling
aandient, hier stemmen wij het
traject graat op af. Geen traject is
daarmee hetzelfde omdat ook geen
mens hetzelfde is. Wij werken graag
aan de punten waar wij jou kunnen
versterken, “Doen wat werkt”,
noemen we dat!

‘Everyone has wings,
but not everyone
believes they
can fly’

Zeelenberg
Zeelenberg, adviseurs voor mens en
organisatie is inmiddels een bekend
bureau in het publieke domein. Naast
loopbaanbegeleiding, werk naar
werk-trajecten, APPA-begeleiding
en korte loopbaantrajecten doet
Zeelenberg werving & selectieopdrachten voor directie en
managementposities binnen het
publieke domein.
Wij werken met meerdere coaches
vanuit verschillende
locaties in Nederland,
dus dicht bij u
in de buurt!

Meer informatie of kennismaking?

Bent u geïnteresseerd of wilt u
meer weten? Bel of mail dan met
Lucienne ter Veen, 06-22836842,
lucienneterveen@zeelenberg.nl.
Een persoonlijke en kosteloze
kennismaking kan uiteraard ook.
We verkennen graag samen met jou
wat we voor jou kunnen betekenen.
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