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INTRODUCTIE

De juiste persoon op de juiste
plaats. Het onderzoek is eenduidig:
medewerkers matchen aan hun
functies op grond van interesses is
goed voor hun productiviteit en
bijgevolg ook voor de productiviteit
van jouw organisatie.
Het managen van jouw ‘menselijk
kapitaal’ stopt uiteraard niet zodra
mensen bij jou gestart zijn in een
bepaalde functie. De rollen die zij in
jouw organisatie vervullen kunnen
verschuiven, net zoals de
voorkeuren van mensen verder
blijven evolueren. Talent
management omvat daarom ook
het heroriënteren (‘re-matching’)
van mensen aan nieuwe rollen of
functies binnen de organisatie.
Om medewerkers te binden en
boeien (zeker in een tijd van krapte
in de arbeidsmarkt), adviseren wij
organisaties om een regelmatige
check, of Loopbaan APK, een vast
onderdeel te laten zijn van hun
talentmanagement-programma. Dit
hoeft niet steeds te leiden tot
externe mobiliteit, maar prikkelt in
veel gevallen de mensen om ook
opties te zien binnen de organisatie
waar ze nu werken. Of binnen hun
huidige rol / functie. De fout die
vaak wordt gemaakt, is dat het HRbeleid te weinig rekening houdt met
het belang van persoonlijk
leiderschap en onvoldoende inziet
dat mensen ‘op reis’ zijn.

Een Loopbaan APK is een periodiek
moment om de ontwikkeling en
ambities van uw medewerkers te
peilen. Ook biedt de Loopbaan APK
aanbevelingen en reparatiepunten
vóór er dingen mislopen.
Loopbaanontwikkeling beperkt zich
niet alleen tot scholing voor de
eigen functie, maar is ook
voorbereiden op de toekomst.

DE FOUT DIE VAAK WORDT
GEMAAKT, IS DAT HET HRBELEID TE WEINIG
REKENING HOUDT MET HET
BELANG VAN PERSOONLIJK
LEIDERSCHAP EN
ONVOLDOENDE INZIET DAT
MENSEN ‘OP REIS’ ZIJN.

WANNEER EEN
LOOPBAAN
APK?
Een Loopbaan APK kan gebruikt worden in diverse contexten en voor verschillende
doeleinden. Hieronder enkele voorbeelden:
Je hebt de afgelopen jaren hard gewerkt om je pad uit te stippelen en een professionele
identiteit op te bouwen. Je hebt veel verwezenlijkt en via allerlei opportuniteiten ging
jouw loopbaan een bepaalde richting uit, haast zonder om te kijken. Je bent nu op een
punt gekomen waarop je jezelf afvraagt: Is dit wat ik echt wil? Gebruik een Loopbaan APK
om opnieuw de connectie te maken met jezelf en te (her)ontdekken waar jouw passies
liggen.
Na een onderbreking keer je terug naar de arbeidsmarkt. Maar je ervaart een bepaalde
onrust omdat je jezelf niet echt ziet terugkeren naar je vroegere job. Je hebt het gevoel
dat jouw interesses nu ergens anders liggen, maar kan dit niet precies thuisbrengen. En
wat betekent dit voor de toekomst van jouw carrière?
Je bent een jonge professional die pas komt kijken op de arbeidsmarkt. Je hebt een
brede opleiding genoten waar je verschillende kanten mee op kan. Maar je weet niet
goed hoe je deze keuze kan aanpakken. Gebruik een Loopbaan APK om te ontdekken wie
je bent en wat je wil.
Je bent een zeer ervaren professional en moet eerder onverwacht uitkijken naar een
nieuwe job. Dit moet zowat de eerste keer zijn in jouw lange loopbaan dat je ook maar
hoeft te denken aan het vinden van iets nieuws. Je neemt jezelf voor om nu geen
genoegen te nemen met iets waar je niet echt warm van wordt. Gebruik een Loopbaan
APK voor de start van jouw loopbaan 2.0.
Je bent al ruime tijd werkzaam in je huidige functie, maar gaat steeds vaker met tegenzin
naar je werk. Je realiseert je dat je job misschien te veel routine is geworden, maar wil
tegelijkertijd ook niet echt op zoek naar een andere job. Gebruik een Loopbaan APK om
de balans tussen taken die je energie geven en die juist energie kosten te herstellen en je
bevlogenheid weer op te krikken.

WERKWIJZE SLIM
Een impactvolle loopbaanbegeleiding vraagt
om een geprofessionaliseerde aanpak. Het is
een illusie om te denken dat dergelijke
begeleiding zonder het inzetten van een
stevige portie knowhow zou kunnen leiden
tot een betekenisvolle verandering. Om deze
reden maken wij gebruik van
wetenschappelijk onderbouwde
methodieken.
Het loopbaan APK is opgebouwd uit
toegankelijke (digitale) instrumenten, gericht
op zelfonderzoek in combinatie met
minimaal twee loopbaangesprekken waarin
naast reflectie op persoonlijke kenmerken en
eigenschappen (‘self awareness’) met een
loopbaanprofessional of coach ook de eigen
kansen en mogelijkheden op de in- en/of
externe arbeidsmarkt (‘opportunity
awareness’) aandacht krijgt.
Het Loopbaan APK bestaat uit de volgende
onderdelen:

1. INTAKEGESPREK
Het intakegesprek is een oriënterend
kennismakingsgesprek waarin de
loopbaanprofessional of coach en
medewerker (coachee)samen met elkaar hun
wensen en verwachtingen afstemmen.

KEUZEOPTIES VERBREDEN
Een vaak voorkomende valkuil bij loopbaanbegeleiding bestaat erin al te gauw
keuzeopties van mensen te vernauwen. Er zijn op dit moment tools voor handen die
op grond van slechts een handvol interessevragen een beperkend ‘lijstje van
passende beroepen’ suggereren. Het is een praktijk die haaks staat op de centrale
bedoeling van begeleiding, die gaat over het helpen exploreren van opties en het
aanreiken van denkrichtingen die buiten het oorspronkelijke gezichtsveld van de
coachee vallen. Alleen op die manier worden openingen gecreëerd naar nieuwe
functies op de arbeidsmarkt. Om dít te bereiken, dienen mensen in eerste instantie
hun zelfkennis te verruimen en vervolgens input te krijgen over hoe ze deze kunnen
gebruiken om op zoek te gaan naar passende omgevingen.

2. ASSESSMENT: SYSTEMATISCH IN KAART BRENGEN
Het is een misvatting dat mensen altijd een goed beeld hebben van hun
professionele talenten en interesses. Veelal denkt men in termen van een reeks jobs
of functies die men in het verleden (met meer of minder succes) heeft ingevuld, maar
slaagt men er niet in om dit te vertalen naar onderliggende interesses.
Het is tevens een misvatting dat mensen via ongestructureerde reflectie en discussie
(met een begeleider) tot een zorgvuldig beeld kunnen komen van hun interesses en
bijhorende skills. Een cruciale taak van de coach bestaat erin om de medewerker die
advies vraagt systematisch zijn of haar talenten, energiegevers (motivatoren) en
energievreters (demotivatoren) en de verschillende interessegebieden te laten
exploreren. Dit systematisch in kaart brengen benoemen we als ‘assessment’ en
hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van de volgende instrumenten:

Persoonlijkheidsvragenlijst
Drijfveren- en/of interessevragenlijst
Duurzame inzetbaarheidsscan

3. INTERVIEW
In het interview (bij ons op locatie of via beeldbellen) worden de resultaten van het
assessment besproken en op basis hiervan verdiepingsvragen gesteld. Op deze wijze
helpt de loopbaanprofessional of coach bij het exploreren van opties en het aanreiken
van pistes die buiten het oorspronkelijke gezichtsveld van de coachee vallen.

4. OPSTELLEN RAPPORT
Op basis van het assessment en het interview wordt door de loopbaanprofessional
een rapport opgesteld voorzien van een advies aan de coachee betreffende de
persoonlijke voorkeuren, interesses, motivatoren en demotivatoren, kwaliteiten,
talenten en persoonskenmerken en een toelichting op de vertaling daarvan naar
opties en keuzes.

5. NAGESPREK
In het nagesprek staat de vertaling van de
(assessment)bevindingen naar de praktijk
centraal. Dit hoeft niet te leiden tot externe
mobiliteit, maar prikkelt in veel gevallen om
ook opties te zien binnen de organisatie waar
hij of zij nu werkt. Of binnen zijn of haar
huidige rol / functie. Zo kunnen er aan de
coachee adviezen worden gegeven om zijn of
haar loopbaan beter af te stemmen op zijn of
haar sterktes en voorkeuren. Onderzoek laat
zien dat deze “job crafting” een effectieve
manier is om het engagement en de
productiviteit van medewerkers op te
krikken.
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