
Creative Life Plan™ Plus voor loopbaancoaching: 

‘What’s Next?’ 

Loopt je werknemer vast in zijn werk? Zijn ze op zoek naar meer uitdaging? Zijn ze 
nieuwsgierig naar de mogelijkheden van een eventuele carrièreswitch of een nieuwe 
baan? In al deze gevallen kan loopbaancoaching jouw medewerker op weg helpen.


Loopbaancoaching, wat is dat? 

Wat is het precies? Waarom loopbaancoaching? Is het effectief? Is het iets voor jouw 
medewerker? Wordt het vergoed door de zorgverzekeraar?


Loopbaancoaching is volgens ANW: 'begeleiding van iemands loopbaan, met het doel 
iemand voor een loopbaan te laten kiezen waarin hij/zij met zijn capaciteiten optimaal tot 
zijn recht komt’.


Waarom loopbaancoaching van SpecialistenNet Psychologie? 

Wij werken met een ‘eigen’ methode op basis van visuele beelden (foto’s) die geënt zijn 
op een gedragmodel. Eén foto zegt meer dan 1000 woorden. Daarmee winnen we veel 
tijd en boeken we een uitstekend resultaat. De AKWA Benchmark scoort onze methode 
qua effectiviteit plaats 5 van 118 geëvalueerde organisaties.


Voor wie? 

De doelgroep is de werkende mens die eigen regie wil over zijn leven. Uiteraard bieden 
we loopbaancoaching in het Nederlands. In samenwerking met onze vaste partner 
Resultaat Psychologen bieden we de loopbaancoaching ook aan in 2-talige interventies 
(o.a. Turks, Pools, Berbers, Arabisch, etc.). Concreet gezegd is het voor iedereen die 
werkt of wil werken. Wil je medewerker weten of hij/zij baat bij loopbaancoaching zal 
hebben? Bekijk dan in welke gevallen loopbaancoaching voor medewerkers het vaakst 
wordt ingezet:


• Wat ze willen op het gebied van werk

• Meer inzicht in wie je bent

• Met plezier naar het werk willen gaan

• Te veel routine en verveling op het werk

• Gericht op zoek naar een nieuwe baan

• Voor een betere waardering

• De kwaliteiten ontwikkelen

• Het functioneren verbeteren

• Voor het ontdekken wat hun droom is en willen weten hoe ze die waar kunnen 

maken

• Drijfveren achterhalen

• De sterke en zwakke kanten beter leren kennen en gerichter inzetten

• Willen weten of een job/carrièreswitch iets voor hen is
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• Weer aan de slag na een burn-out

• Als gevolg van een reorganisatie 

• Als gevolg van een pandemie

• Doorgroeien in hun werk


Werk moet leuk blijven 

Een groot deel van de tijd brengen ze door op hun werk. Wanneer ze een starter zijn kan 
het werk nog uitdagen, maar wat als ze langer in het vak zitten, voelen ze zich nog 
uitgedaagd? Willen ze hogerop komen? Of liever iets anders gaan doen? Onze 
loopbaancoach kan coachen bij keuzes over werk. Het werk moet vooral leuk blijven.


Persoonlijke en professionele ontwikkeling 

Loopbaancoaching is bedoeld om de werknemer persoonlijk en professioneel te laten 
groeien en ontwikkelen binnen de loopbaan. Hierna lees je op welke punten zij zich 
persoonlijk en professioneel kunnen ontwikkelen.

Houd er rekening mee dat ze zich niet op alle punten hoeven en kunnen ontwikkelen. Het 
hangt sterk van de loopbaanvraag af welke ontwikkeling(en) ze het beste kunnen 
doormaken. 


Persoonlijk

• Ontdekkingen over jezelf als persoon

• Sterke en zwakke gedragsstijlen

• Drijfveren leren kennen

• Talenten kennen

• Ze ontdekken wat energie geeft en wat energie vraagt


Professioneel

• Leren zichzelf te beoordelen in het werk

• Leren sterke gedragsstijlen toe te passen, minder sterke te ontwikkelen

• Leren drijfveren te vertalen naar werk die energie geven

• Leren de energie voor zichzelf zo goed mogelijk in te zetten


Hoe gaat een loopbaancoach te werk? 

Het loopbaantraject is bedoeld om inzichten te geven over het werk. De loopbaancoach 
gaat middels gespreksvoering achterhalen wat het loopbaanvraagstuk is en stelt samen 
met de medewerker een plan van aanpak op waar hij/zij gedurende het loopbaantraject 
aan gaat werken. De inzet bepaalt het resultaat!


Heeft loopbaancoaching wel zin? 

Zeker. In heel veel gevallen heeft loopbaancoaching zin. Je kunt denken aan bijv.: 
herintreden op de arbeidsmarkt na een lange ziekteperiode, bij een carrièreswitch, een 
nieuwe baan zoeken of ermee starten, hogerop willen komen binnen het huidige werk en 
meer! Staat jouw situatie hier niet tussen? Je kunt alsnog terecht bij een loopbaancoach, 
want geen loopbaanvraag is raar of gek! Het gaat erom dat ze verder willen of een stapje 
hogerop willen komen. Daar is de loopbaancoach voor!
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Wie betaalt de loopbaancoaching? 

Als jij als werkgever je medewerker doorstuurt is de kans groot dat je (een deel) van de 
investering draagt. Indien ze als particulier kunnen aantonen dat een loopbaantraject 
heeft geleid naar een nieuwe werkgever is het in veel gevallen mogelijk dat ze kunnen 
rekenen op een belastingteruggaaf.


Wil je weten of loopbaancoaching echt iets voor jou medewerkers is? Neem contact op 
met onze experts:


Mw. Joyce Heckman 

Expert loopbaancoaching 


Dhr. Emil Prager 

Loopbaancoach en Algemeen directeur SNP


Let op! Loopbaancoaching kan ook los worden ingezet. Vraag naar de mogelijkheden.
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