Inzicht in
8 minuten!

HOE BENUT JIJ HET TALENT VAN JE MEDEWERKERS?
Als werkgever heb je er veel baat bij dat interne processen snel en vlekkeloos verlopen. Het personeel
speelt hier een grote rol bij. Stel je voor dat je aan de hand van een online test in slechts acht
minuten inzicht krijgt in het werkgedrag van je werknemer(s). Bedenk nu eens wat dat voor winst
kan opleveren voor je bedrijf? Het resultaat kan ingezet worden voor persoonlijke ontwikkeling van
werknemers. Het brengt ook in kaart hoe teams en teamrollen functioneren. Verder kan het ook als
input dienen voor specifieke trainingen, zodat het vakmanschap verder ontwikkeld wordt.
Inzicht in 8 minuten, hoe werkt het?
De loopbaancoaches maken gebruik van een Persoonlijke Profiel
Analyse (PPA). Uit deze analyse volgen een aantal uitkomsten die
belangrijk zijn voor zowel de werkgever als de werknemer. Deze
uitkomsten worden namelijk vertaald naar ontwikkel- en aandachtspunten. Een PPA vertelt o.a. het volgende over de werknemer:
• Sterke eigenschappen
• Ontwikkel- en aandachtspunten
• Communicatievoorkeuren
• Motivatoren
• Gedrag in wisselende omstandigheden
• De waarde voor het bedrijf

Wat gebeurt er na de PPA?
De werknemer krijgt de resultaten van zijn persoonlijke profiel overzichtelijk in een rapportage samengevat. Deze dient
als vertrekpunt voor het adviesgesprek tussen de werknemer
en de loopbaancoach om concrete afspraken te maken over de
verdere vormgeving van ontwikkelpunten. In dit gesprek wordt
ook het advies richting de werkgever onderling geformuleerd.

Deze kunnen ingebed worden in de reguliere cyclus van functioneringsgesprekken. Er bestaat ook de mogelijkheid om de PPA
in teamverband uit te breiden. Hierdoor kan nog meer resultaat
worden behaald.

Een oriënterend
gesprek tussen
de coach en de
werkgever.

De coach
maakt een
voorstel voor het
bedrijf.

De werknemer
krijgt informatie
over het traject
en de online test.

De coach brengt
een advies
uit aan de
werkgever.

Vaststellen van
persoonlijke
ontwikkel- en
aandachts
punten.

De coach
bespreekt de
uitkomsten
samen met de
werknemer.

Driegesprek vindt plaats tussen werkgever, werknemer en de
coach om afspraken (SMART) te maken voor verdere acties.

EEN VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK…

MIJN LOOPBAANCOACH BRENGT
LOOPBAANWENSEN IN KAART BIJ
MULDER SCHILDERS
Mulder Schilders – onderdeel van Hemubo BV Almere – wil de talenten van haar medewerkers graag inzetten om een zo goed mogelijk
resultaat neer te zetten en tegelijkertijd meer werkplezier realiseren. Door trainingen en advies willen zij het vakmanschap binnen
het bedrijf verder optimaliseren. Een ideaal project. Met gesprekken
en een loopbaanscan is de trainingsbehoefte onder (aspirant) voormannen geïnventariseerd. Door een Persoonlijke Profiel Analyse is er
gekeken naar het huidige werkgedrag. Dit werd vervolgens vergeleken met het toekomstig functieprofiel.

Bij jou in de buurt
Onze loopbaancoaches werken
verspreid door heel Nederland.

Agnes Wagenvoord
06 15 07 87 43
a.wagenvoord@mijnloopbaancoach.net

Teije Benedictus
06 15 07 87 41
t.benedictus@mijnloopbaancoach.net

Harma Koning
06 15 07 87 42
h.koning@mijnloopbaancoach.net

Paulien Uhlenbeck
06 15 07 87 44
p.uhlenbeck@mijnloopbaancoach.net

Op basis van deze informatie is een maatwerktraining opgesteld, met daarin aandacht voor
leiderschap, communicatie, procesmatig werken, competenties en LEAN (light). Door deze
samenwerking wordt er verder gebouwd aan vakmanschap. Deze aanpak verhoogt het
werkplezier en het bedrijfsresultaat en het heeft ook een positief effect op de duurzame
inzetbaarheid van de betrokken medewerkers.

Ruud Janssens
06 15 07 87 40
r.janssens@mijnloopbaancoach.net

De voordelen op een rijtje:
• Professionele begeleiding van een loopbaancoach
• Beperkte investering met veel rendement
• Optimalisatie van bedrijfsvoering
• Maakt trainingsbehoefte van medewerkers inzichtelijk
@MLoopbaancoach

BEN JE NIEUWSGIERIG NAAR MEER?
Neem contact op met één van onze coaches in jouw regio of kijk op onze website.
Voor algemene vragen kun je ons bellen: 088 - 080 88 80

Mijn Loopbaancoach

www.mijnloopbaancoach.net

