
Loopbaancoaching

NL Leert door
Ontwikkeladvies

www.intouchhrm.nl/loopbaancoaching



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

De uitkomsten van de arbeidsmarktscan
geven je eenvoudig inzicht in jouw huidige
& toekomstige kansen op de arbeidsmarkt. 

Inzicht in jouw loopbaanprofiel,
persoonlijkheid, kwaliteiten, interesses krijg
je door de uitkomsten van de
loopbaanscan.

Up to date informatie over cursussen en
opleidingen, vacaturemogelijkheden en
bedrijven die op zoek zijn naar mensen
zoals jij krijg je op basis van jouw
loopbaanprofiel.

Als je jezelf aanmeldt bij een erkende
loopbaanadviseur, dan zorgt deze dat je de
inloggegevens voor de online scans
ontvangt.

Met de online arbeidsmarkt- en
loopbaanscan leg je de basis voor jouw
loopbaan ontwikkelingstraject. 

Je ontvangt de uitgebreide schriftelijke
rapportage via je loopbaanadviseur.

NL Leert door
ontwikkeladvies

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.

Met NL Leert door wil de overheid je 
 helpen om snel weer nieuw werk te

vinden of om te zorgen dat je jouw werk
ook in de toekomst kan blijven doen. 

Door gratis loopbaan ontwikkeladvies aan
te bieden aan iedereen die werknemer is,

werk zoekt of ondernemer is.

 Daarover gaat deze brochure. 

Werken zoals jij wilt, 
nu en 

in de toekomst

online arbeidsmarkt-
en loopbaanscan



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

Het gratis ontwikkeladvies traject NL
leert door voorziet in minimaal 4 uur
gesprekken met een loopbaanadviseur.

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

Je bespreekt de uitkomsten van jouw
arbeidsmarkt- en loopbaanscan met een
Noloc erkend loopbaanadviseur. Deze
heeft veel ervaring met het begeleiden
van professionals naar ander werk, of bij
het maken van bijvoorbeeld een
ondernemingsplan, voor als je plannen
hebt om voor jezelf te beginnen.

Ook voor bestaande ondernemers is het
nuttig om deel te nemen aan het
ontwikkeladvies, zeker als jouw huidige
bedrijf onder druk staat. inTouch HRM,
zelf ook ondernemer, heeft veel ervaring
met het adviseren van ondernemers over
de toekomst van hun bedrijf en hun
eigen ontwikkeling.

Samen onderzoeken we jouw mogelijk-
heden en we maken een plan voor de
toekomst.

Je hoeft het dus niet alleen te doen.
Maak gebruik van onze 25 jaar kennis en
ervaring.  
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