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Het loopbaanprogramma start met het
invullen van een aantal vragenlijsten in een
beveiligde online omgeving. Je kunt dit
vanuit jouw eigen werkplek of thuis doen. 

De vragenlijsten gaan over jouw
persoonlijkheid, jouw drijfveren en jouw
interesses in werk. 

De uitkomsten van het online assessment
geven direct inzicht in jouw
loopbaanprofiel, persoonlijkheid,
kwaliteiten en interesses en je bespreekt
deze met jouw Register Loopbaancoach.

Je ontvangt van al jouw resultaten een
heldere en uitgebreide schriftelijke
rapportage.

Loopbaancoaching 

In de huidige tijd verandert werk en de
vereisten om dat werk te doen snel. En
door de crisis zijn of raken veel mensen

hun werk tijdelijk of voorgoed kwijt.
 

Om te zorgen dat je vanuit jouw
kwaliteiten en interesses werkt en ook

jouw ontwikkelkansen benut kun je
deskundig advies inwinnen bij een

Register Loopbaanprofessional en samen
een plan maken voor jouw toekomst.

Dit proces wordt ook wel
loopbaancoaching genoemd. 

 
 Daarover gaat deze brochure. 

Werken zoals jij wilt, 
nu en 

in de toekomst

online 
loopbaan

ontwikkelassessment
 
 



 
Loopbaancoaching,

wat is dat?

 
Loopbaancoaching biedt je gelegenheid
te reflecteren en te leren over jezelf in

relatie tot jouw werk. 
 

Coaching helpt je bewust te worden van
je kwaliteiten, drijfveren, dromen en

eventueel zelf gecreëerde barrières die
je nog belemmeren om het beste uit

jezelf te halen. 
 

Met loopbaancoaching van inTouch HRM
krijg je ook inzicht in de skills die je in de
toekomst nodig hebt om werk te blijven

doen dat bij jou past. 
 

Samen maken we een plan voor jouw
toekomst. 

Reflecteer op de
uitkomsten van jouw
loopbaanprofiel en

maak een plan

Gesprekken met een 
 loopbaanadviseur

 

 

 

Na afronding van jouw assessment ga je
samen met de Register Loopbaancoach

aan de slag.
Naar keuze kun je deze gesprekken online
voeren, of op onze coach locatie in hartje

Rotterdam.
 

Jouw loopbaancoach heeft veel ervaring
met begeleiding van professionals naar

ander werk, of bij het maken van een
ondernemingsplan, voor als je plannen

hebt om voor jezelf te beginnen.
Maar ook als je in jouw huidige werk wilt
blijven kan jouw coach je helpen bij het

maken van een ontwikkelplan,
opleidingsplan of bijvoorbeeld het voeren

van een moeilijk gesprek over jouw
carrière. 

 
Samen onderzoeken we jouw mogelijk-
heden. Je hoeft het dus niet alleen te
doen. Maak gebruik van onze 25 jaar

kennis en ervaring.  
 

 
Financieel

Vaak betaalt de werkgever (een deel van) de
loopbaangesprekken. Vraag naar de

mogelijkheden bij jouw organisatie. Ook geldt
vanaf  2022 de STAP regeling van de overheid

die loopbaanontwikkeling rechtstreeks
vergoedt. 

We vertellen je er graag meer over, neem
contact op!

 
 

 
 



Klanten over 
inTouch HRM:

 

 

 

 

 

 
 

Petra Otten is een topcoach. 
Ze analyseert wat er tussen jou en je
dromen staat en weet met een paar
oefeningen de luiken open te gooien,
waardoor je met goede moed weer

verder kan op je loopbaanpad. 

  Ik zou inTouch HRM aan iedereen
aanbevelen die meer uit zijn

werkzame leven wil halen, of dat nou
meer plezier in je huidige baan of een

totaal andere richting is.
     

  Petra heb ik ervaren als een
goede no-nonsense coach, die op
het juiste moment de juiste vraag

stelt om je weer op andere
gedachten te brengen.

  

  In mijn nieuwe functie werd ik
meteen in het diepe gegooid. 

Met mijn coach van inTouch HRM
heb ik mijn persoonlijke

managementstijl onderzocht. 
Daarnaast hebben wij het strategisch

speelveld in kaart gebracht. 

De coaching was een positieve
ervaring; het gaf mij beter inzicht in
de uitdagingen van de nieuwe rol.

      

  Petra is een no-nonsense coach met
scherpe, rake observaties. Ze legt snel
de vinger op de zere plek en helpt je

zelf met oplossingen te komen. 
 

Petra is nuchter, heeft humor en is
easy-going, samen met haar kennis

van ontwikkeling, HR en processen in
organisaties een gouden combi voor

een succesvol coachingstraject!
    



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle rechten voorbehouden inTouch HRM
www.intouchhrm.nl

meer informatie:
petra.otten@intouchhrm.nl

tel. +31 6 52 463 253
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Petra Otten: 
tel. 06 52 463 253


