Loopbaan APK
De loopbaan APK van SAMEN heeft als uitgangspunt het ontwikkelen van talent. Het biedt antwoorden
over inzetbare talenten van medewerkers en geeft organisaties een handvat om duurzame
inzetbaarheid te vergroten. Medewerkers krijgen inzicht in persoonlijke drijfveren en competenties en
SAMEN adviseert ten aanzien van persoonlijke loopbaanvragen. Uw medewerkers krijgen advies, tips
en handvatten mee om vervolgens zelf op te pakken binnen of buiten de organisatie. De Loopbaan
APK levert meteen resultaat op. U kunt direct aan de slag met uw duurzame inzetbaarheid.
Herkent u de volgende vragen?
o
o
o
o
o
o
o

Hoe creëer ik bewustwording voor de eigen inzetbaarheid en employability?
Passen medewerkers nog wel in hun baan? En in de toekomst?
Hoe geef ik medewerkers zelfsturing aan hun loopbaan?
Doen medewerkers er goed aan een opleiding te volgen? Zo ja, welke?
In welke functies/rollen kunnen medewerkers hun talenten goed inzetten?
Welke ambities hebben mijn medewerkers?
Welke vaardigheden kunnen zij ontwikkelen om hun talent nog beter in te zetten?

Inhoud & Resultaat
Het is goed om eens in de zoveel tijd eens stil te staan bij de medewerker en zijn werk. Niet alleen zij
veranderen, de werkomgeving doet dat ook. Om met plezier, vitaal en kundig aan het werk te zijn, is
het verstandig om regelmatig de loopbaan bewust onder de loep te nemen en na te denken over de
toekomst. De Loopbaan APK stelt vragen die medewerkers aan het denken zetten over hun werk.
De APK levert een compleet beeld van de competenties, ontwikkelmogelijkheden, drijfveren en
motivatie op. Hierdoor worden medewerkers gemotiveerd en beschikt de organisatie over het
ontwikkelpotentieel. Op basis van de antwoorden ontstaat een persoonlijk profiel en actieplan.
Inhoud rapportage van de Loopbaanscan
A1. Wie ben ik?
A2. Wat wil ik?
A3. Wat kan ik?
B1. Competentieanalyse
B2. Ontwikkelsuggesties
Tijdsinvestering
De Loopbaan APK is een krachtig en praktisch traject met een korte doorlooptijd. Het kent drie
vormen: regulier, intensief en online. Het bestaat altijd uit een Loopbaanscan, 3 uur coaching en een
werkboek vol met verhelderende en inspirerende opdrachten. Daarnaast opbouwende feedback op
het ontwikkelplan en na drie weken een afrondend coachgesprek.
Meer informatie
Bel of mail met info@samen.nu of bel met 072-7432552. We vertellen je graag meer.

