LoopbaanCheck
Time-Out loopbaanbegeleiding
Over het algemeen hebben mensen een drang tot zelfontwikkeling, waarbij het hebben van passend en zinvol
werk een belangrijke rol speelt. Indien hun groei wordt belemmerd, kan dit leiden tot frustratie, demotivatie en
een verminderd zelfvertrouwen. Kunnen mensen zich echter in hun werk ontwikkelen, dan zullen zij hun taken
beter en met meer plezier uitvoeren. De uitdaging is om te (her)ontdekken waar men nu werkelijk energie van
krijgt. En hoe men (weer) op het goede spoor kan komen. Bent u toe aan een Time-Out ? Bijvoorbeeld om even
op adem te komen na een bijzonder hectische periode in uw bestaan ? Of om rustig na te denken over uw
volgende loopbaanstap ? Time-Out is een vorm van zelfonderzoek, waarbij de adviseur vooral fungeert als uw
klankbord.

Doelgroep
Time-Out is geschikt voor de kandidaat die behoefte heeft aan ondersteuning bij een loopbaanwending. Het
assessment en de begeleiding worden volledig afgestemd op de situatie van kandidaat, zoals een functie en/of
werkomgeving die te weinig uitdaging biedt, een vertrouwensbreuk na conflicten, een reorganisatie met gedwongen ontslag, burn-out of andere ingrijpende veranderingen. De begeleiding kan op elk niveau worden afgestemd. De kandidaat wordt in een mix van coaching en counseling ondersteund door een ervaren coach; er zijn
echter geen kant-en-klare antwoorden. Ook van de kandidaat wordt dus een flinke inspanning verwacht om tot
een goed resultaat te komen.

Doel
Het hoofddoel van Time-Out is om de kandidaat rust en verdiepingsruimte te bieden om een nieuwe balans te
vinden. De adviseur is daarbij vooral een klankbord die afwisselend vragen stelt en luistert om de kandidaat te
ondersteunen bij het (her)ontdekken en benoemen van waardevolle aspecten. Evenals bij het (h)erkennen van
ineffectieve gedragspatronen. Waar mogelijk verbindt hij opleiding(sniveau) en competenties aan de (beroeps)interessen, ervaring, affiniteiten en de loopbaanwensen van de kandidaat. In elk geval resulteert Time-Out in
een persoonlijk advies aan de kandidaat om keuzes te kunnen maken m.b.t. tot een passende loopbaanvoortzetting of een ander levensdoel. Enkele vragen die bijvoorbeeld door een ingrijpende verandering aan de orde
kunnen zijn:
• Wat betekent de verandering voor mijn ambities ?
• Hoe zou ik mijn loopbaan willen voortzetten ?
• Welke functies / sectoren vind ik boeiend ?
• Met welke taken/activiteiten houd ik mij graag bezig ?
• Hoe kan ik weer plezier ontlenen aan mijn werk ?
• Wat moet ik veranderen om niet meer in dezelfde valkuil te belanden ?
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Intakefase
Gebaseerd op een intakegesprek stelt Reflect een maatwerkofferte op voor een persoonlijk assessment dat inspeelt op uw situatie en uw onderzoeksvraag.

Aanpak
Reflect vindt het belangrijk dat u vanuit een helder zelfbeeld kunt reflecteren op uw toekomst. Een scherp beeld
van uw interessen, persoonlijke kwaliteiten en capaciteiten, vergemakkelijkt t.z.t. de keuze van uw loopbaanvoortzetting. Wij hanteren de volgende aanpak:
•

Na het intakegesprek volgt een zelfonderzoek, waarbij Reflect enkele vragenlijsten gebruikt om uw gedragsprofiel te kunnen schetsen. Indien nodig kunt u dan ook een capaciteitentest doen. Dit is soms nodig om te
bepalen op welk intellectueel niveau u zich waarschijnlijk goed zult ontwikkelen. U ontvangt een schriftelijk
rapport waarin de onderzoeksresultaten helder zijn verwoord.

•

Dan volgt een serie van zeven klankbordgesprekken die elk ca. 1,5 à 2 uur duren. Tijdens deze gesprekken
licht de coach u de onderzoeksresultaten toe. De eerste twee gesprekken zijn inzichtgesprekken.
Daarnaast zult u gevraagd worden om enkele huiswerkopdrachten voor te bereiden, zodat er meer zicht
ontstaat op de voor u relevante thema’s en belemmeringen.

•

Vanaf het 3e gesprek worden de sessies benut om stil te staan bij relevante thema’s en dilemma’s, zodat u
uiteindelijk zelf een bewuste en goede keuze kunt maken m.b.t. uw loopbaanvoortzetting. Een sessie kan
plaatsvinden in een rustige spreekkamer bij Reflect en desgewenst tijdens een wandeling in een inspirerende omgeving.

Doorlooptijd
Het onderzoeksgedeelte duurt één werkdag. Daarna volgt een serie van zeven adviesgesprekken die elk ca. 2
uur duren. Indien u meer begeleiding en/of coaching nodig heeft, dan is er een uitbreiding mogelijk tot maximaal
tien sessies. De sessies vinden tweewekelijks plaats, waardoor u de ruimte heeft om het e.e.a. even rustig te
laten bezinken. Het biedt u ook de mogelijkheid om er met uw achterban over van gedachten te wisselen zoals
met uw partner, sommige vrienden en/of collega’s.

Aantekeningen
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