Loopbaan APK
Zelf aan de slag met je loopbaan. Het woord loopbaan doet denken aan werk en vaardigheden. Veel
meer nog gaat het om de persoon die je bent. Om je persoonlijkheid, je wensen en behoeften.
Wanneer je weet wat je kunt, waar je voor staat en hoe je je verder wil en kan ontwikkelen, werk je
aan je eigen veerkracht en wendbaarheid. Bij SAMEN kun je kiezen uit 3 programma’s. Laat ons weten
waar je voorkeur naar uit gaat en we gaan direct SAMEN aan de slag!
Voor wie
Mensen die kiezen voor een coachtraject doen dat om allerlei redenen. Vaak lopen ze op hun werk
ergens tegenaan. Keuzes maken, vastlopen, onzekerheid, balans tussen werk en privé: het kunnen
allemaal redenen zijn om een (loopbaan)coach te bezoeken. Soms is het oprechte nieuwsgierigheid:
wat zit er nog meer in mij? Wat als mijn dromen uit zouden komen? Wat wil ik eigenlijk in mijn leven?
Zoeken naar wat je drijft is een mooie reis langs de leukste mensen, de uitdagendste taken en de
mooiste plekken.
Welke vraag er ook speelt: de coach van SAMEN fungeert als spiegel en inspirator en helpt je zicht
krijgen op je verlangens, kwaliteiten, drijfveren en behoeften. Wij leren je je werk en je loopbaan op je
ontwikkeling en behoeften af te stemmen. Zo geniet je meer van waar je goed in bent, ervaar je
minder werkdruk en vind je een fijne privé-werkbalans. Ook geven we je inzicht in je competenties en
ontwikkelgebieden en… de moed om te beslissen. Het resultaat? Een loopbaan die helemaal van jou is.
Herken je de volgende vragen?
-

Hoe creëer ik bewustwording voor mijn eigen inzetbaarheid en employability?
Pas ik nog wel in mijn baan? En in de toekomst?
Hoe geef ik zelfsturing aan mijn loopbaan?
Doe ik er goed aan een opleiding te volgen? Zo ja, welke?
In welke functies/rollen kan ik mijn talenten goed inzetten?
Welke ambities heb ik eigenlijk?
Welke vaardigheden kan ik ontwikkelen om mijn talent nog beter in te zetten?

Inhoud
Elke vorm is voorzien van een werkboek vol met verhelderende en inspirerende opdrachten. Het start
met een analyse , gewoon via de PC of laptop, thuis of op het werk.
Programma Intensief
De Loopbaan APK Intensief is een krachtig en praktisch traject met een doorlooptijd van 1 maand. Het
bestaat uit een persoonlijke Loopbaanscan, 1 heisessie en na drie weken 1 afsluitend coachgesprek.
o
o
o
o
o

Afnemen van het E-Assessment ‘Loopbaanscan’.
Een hei sessie van drie uur waarin we écht de diepte in gaan.
Persoonlijke opdrachten en werkboek.
Feedback op je ontwikkelplan.
Na drie weken een afrondend coachgesprek met follow up op je plan.

Programma 2 Regulier
Dit programma wordt bij SAMEN het meest gekozen door onze kandidaten. De Loopbaan APK Regulier
is een krachtig en praktisch traject, duur is gemiddeld 2 maanden.
o
o
o
o
o

Afnemen van het E-Assessment ‘Loopbaanscan’.
Drie coaching sessies .
Persoonlijke opdrachten en werkboek.
Feedback op je ontwikkelplan.
Twee weken na je laatste coachingsgesprek vindt er telefonisch een follow up plaats van 30
minuten.

Programma 3 Online
Dit programma neemt bij SAMEN sterk aan populariteit toe. Geen onderbreking van de werkdag en
geen reistijd. De Loopbaan APK Online doe je op je eigen tempo. De vier uur online coaching vindt
plaats middels videobellen, chat of telefonisch. De wijze waarop je de coachingsuren in wilt in zetten
gaat geheel in overleg met jou. Wil je online 1 uur? Of liever 2 x 30 minuten online? Het is allemaal
mogelijk.
o
o
o
o
o

Afnemen van het E-Assessment ‘Loopbaanscan’.
Vier uur online coaching te besteden in maximaal 6 weken waarin we écht de diepte in gaan.
Persoonlijke opdrachten en werkboek.
Feedback op je ontwikkelplan.
Twee weken na je laatst coachingsgesprek vindt er telefonisch een follow up plaats van 30
minuten.

Tijdsinvestering
o 1 uur assessment
o 4 uur coaching, face to face of online, verzorgd door een ervaren loopbaantrainer/ coach;
o 10-12 uur thuisopdrachten.
Meer informatie
Bel of mail met info@samen.nu of bel met 072-7432552. We vertellen je graag meer.

