Focus op ervaring
Ik wil opnieuw koers bepalen in mijn loopbaan
We doorlopen allemaal verschillende fasen in ons werk en leven. De veranderingen die
daarmee gepaard gaan kunnen aanleiding zijn om in je werk opnieuw koers te bepalen.
Bijvoorbeeld omdat je na een periode waarin je carrière hebt gemaakt of een gezin hebt
opgebouwd op zoek wilt naar een betere balans tussen werk en privé. Of omdat je je kennis
en ervaring wilt inzetten in een rol die beter aansluit bij wat je in deze nieuwe fase belangrijk
en van waarde vindt. In het traject Focus op ervaring maak je de balans op en maak je een
plan voor je verdere loopbaan.
Adviesgesprekken
Focus op ervaring bestaat uit vier gesprekken met een ervaren loopbaanadviseur, één faceto-face en drie via (beeld)bellen. Samen geef je antwoord op vragen als: Wat is in deze
levensfase belangrijk voor mij?, Welke rollen en taken passen daarbij?, Hoe kan ik mijn
kennis en ervaring inzetten voor de organisatie op een manier die beter past bij wat ik zinvol
vind?, of Hoe kan ik mijn vitaliteit vergroten? Daarbij gebruik je de testen en opdrachten uit
het Focus loopbaanportaal.
Focus loopbaanportaal
Je krijgt tijdens en tot drie maanden na het traject toegang tot het Focus loopbaanportaal. In
deze digitale leeromgeving vind je naast testen en opdrachten ook boekentips, filmpjes en
informatie over ontwikkeling, de arbeidsmarkt, vitaliteit en werkplezier.
Actieplan
Je loopbaanadviseur en jij leggen de resultaten van het traject vast in een eindverslag. Hierin
beschrijven jullie je drijfveren, waarden en passende rollen en taken en benoemen jullie
actiepunten om de volgende fase in je loopbaan op een passende manier vorm te geven.
Het verslag is een handig hulpmiddel wanneer je de resultaten van het traject met je
leidinggevende of HR-adviseur wilt bespreken.
Resultaat
Na dit traject heb je een duidelijk beeld hoe je de volgende fase in je loopbaan in wilt richten
en hoe je dat aan gaat pakken.
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