Loopbaan ontwikkeladvies vijfenveertigplussers
Weet waar je staat en wat je kansen zijn, werkend de toekomst in.
Als je al jaren werkt in hetzelfde beroep of bij hetzelfde bedrijf is het vaak lastig om te zien
welke loopbaanmogelijkheden er op korte en lange termijn zijn.
Iedereen wil graag werkend, zonder ziekte of werkloosheid de pensioenleeftijd halen. Om dit
voor elkaar te krijgen is het belangrijk om zelf keuzes te maken en daar actief in te zijn.
Het ontwikkeladvies is een concreet en duidelijk meetmoment in je loopbaan. Het vertelt je
over de toekomst van je huidige werk, je competenties en toekomstige mogelijkheden in je
loopbaan. Jij bepaalt de stappen die je wilt zetten na het ontwikkeladvies. Jij bepaalt zelf je
ontwikkeling op basis van het advies.
Het ontwikkeladvies maakt je bewust en stimuleert je om zelf je regie in handen te nemen.
En geeft je concrete informatie hoe je die stappen zet. En dan…. Aan de slag!

Het Questionmarks ontwikkeladvies bestaat uit:
Een 10-daagse intensieve en effectieve manier om aan je loopbaan te werken.
4 uur e-coaching. Effectief en resultaatgericht.
ü Digitale vragenlijst en CV
De voordelen van e-coaching
ü Jezelf ontwikkelen werkt beter als je praten,
ü Intakegesprek.
schrijven en nadenken combineert.
ü E-coaching
ü
E-coaching is intensiever dan alleen het voeren
ü Je eigen digitale ontwikkeldagboek
van gesprekken.
ü Interactief
ü Je kunt via allerlei apparaten altijd aan de slag.
ü Tips en opdrachten
ü Je hebt altijd en overal je coach bij de hand.
ü Snel weer vooruit.
ü Je ziet je vorderingen en dat geeft je energie.
ü Bereikbaar via computer, tablet of
ü Je werkt heel efficiënt. Overdag of ’s avonds.
telefoon.
ü Je hebt geen reistijd.
ü Beveiligde omgeving,
ü Je kunt meteen weer vooruit.
ü Eindgesprek en rapport, een duidelijk
ü Altijd binnen een dag een reactie. Vaak sneller.
persoonlijk ontwikkeladvies.

Jouw loopbaanadviseur
De loopbaanadviseurs van Questionmarks staan garant voor een persoonlijke en concrete
aanpak. Altijd individueel gericht op jouw situatie en vraag. We hebben altijd oog voor het
bieden van meer dan je verwacht. We hebben jarenlange ervaring in het adviseren van
mensen in werk, talent en loopbaan.
Jouw ontwikkeladvies wordt betaald door de overheid. Zij stellen subsidie beschikbaar
omdat ze het belangrijk vinden dat jij jezelf blijft ontwikkelen.
Het ontwikkeladvies kost € 600,-.
Wij helpen je voor de start om in aanmerking te komen voor de subsidie. Je hebt hier zelf
geen omkijken naar.

Meld je nu aan:
Scan de QR-code om je aan te melden.
Of bel eerst voor meer informatie met Roel Westra, 06-51922027
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