Loopbaancoaching

Voor het vinden van de juiste plek binnen de juiste organisatie
Gelukkige mensen ontstaan bij het vinden van de juiste plek binnen de juiste organisatie. Met alle keuzes die er vandaag
de dag op de arbeidsmarkt zijn, is het niet altijd even makkelijk om die juiste plek te vinden.

Unieke ACT®-meting

Daarom biedt myHBM Health & Talent loopbaancoaching
aan: een coachingstraject waarbij de uitkomst van de
unieke ACT®-meting* nieuwe perspectieven in het talent
en gedrag van de coachee bieden. Deze perspectieven
worden concreet gemaakt door ze te combineren
met het GROW model. Deze werkwijze leidt tot vier
overzichtelijke stappen richting een eindresultaat, waarbij
het juiste talent aan de juiste plek gematcht wordt.

* De ACT®-meting is een tweedelige meeting
die slechts 12 minuten in beslag neemt. Uniek
aan deze meting is dat degene die de meting
afneemt, gedurende de test geen idee heeft
over wat ‘goed’ of ‘fout’ is. Antwoorden kunnen
daardoor niet anders dan volledig vanuit het
onderbewustzijn gekozen worden. De uitslag
van de meting is daarom altijd een betrouwbare
weerspiegeling van het natuurlijk talent en het
(aangeleerd) gedrag van degene die de meting
afneemt.

Onze aanpak

Loopbaancoaching helpt de coachee met ontdekken
waar hij of zij goed in is en/of het vinden van de juiste
match op professioneel gebied. De loopbaancoaching
helpt antwoord geven op de volgende vragen en is
er voor iedereen: werknemers die zoekende zijn of
werkgevers die hun werknemers een stapje de goede
richting op willen helpen.
• Zit ik nog wel op de juiste plek?
• Welke mogelijkheden heb ik op de arbeidsmarkt?
• Vanuit duurzame inzetbaarheid, hoe zijn mijn
kansen over 10 jaar?
• Ik ambieer een leidinggevende functie, sluit dat aan op
mij en mijn competenties/vaardigheden?
• De competenties die bij mij minder ontwikkeld zijn,
kan ik die makkelijk verder ontwikkelen of gaat dat veel
energie kosten?
• Waar zit mijn kracht/talent en op welke manier kan ik
die het beste inzetten?
• Ik wil me verder ontwikkelen bij mijn eigen werkgever
maar welke richting sluit aan op mijn interesses en
vaardigheden?
• Vind ik dit nog leuk? Ik wil iets doen waar mijn
passie ligt.
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