
Persoonlijk  
ontwikkeladviestraject

 Het ervaren van een te hoge werkdruk

 Te weinig uitdaging hebben in het werk

 Niet optimaal kunnen benutten van de kwaliteiten van de werknemer

 Niet de juiste persoon op de juiste werkplek/functie 

 Wegens ziekte kan een functie niet meer passend zijn 

 De werkomstandigheden of werkzaamheden zijn veranderd 

Hoog ziekteverzuim en/of 

ontevredenheid van uw medewerker 

kost uw bedrijf veel geld. Dat kan verschillende 

oorzaken hebben. Onder andere:

Waarom een persoonlijk ontwikkeladviestraject voor  

uw werknemer?

Het doel van het persoonlijk ontwikkeladviestraject is om te  

onderzoeken of de functie van uw werknemer nog passend is en 

aansluit bij zijn ontwikkeling. Het traject kan echter ook ingezet  

worden om te onderzoeken of de talenten van uw werknemers nog 

wel tot hun recht komen. Zit de juiste persoon op de juiste plek?

 

Wat levert het persoonlijk ontwikkeladviestraject op?

 Tevreden medewerkers (zijn productieve medewerkers)

 Duidelijkheid of er een goede match is tussen  

 werknemer en functie

 Wat is er nodig om uitval te voorkomen?

 Inzicht in de huidige baan en de  

 arbeidsmarkt

 Aandacht voor werken in de toekomst

 Zicht op kwaliteiten en wensen en hoe  

 deze in te zetten

 Plan van aanpak ter voorbereiding op  

 een loopbaanswitch als dat nodig  

 of wenselijk is

Hoe ziet een persoonlijk ontwikkeladviestraject bij  

ZaZ Welzijn eruit?

Eerst vindt er een uitgebreid intakegesprek plaats. Tijdens dit  

gesprek zal de loopbaanvraag in kaart worden gebracht. Vervolgens 

wordt er een offerte opgesteld. Wanneer u akkoord gaat kan er 

gestart worden met het persoonlijk ontwikkeladviestraject. Aan 

het eind van het traject wordt er een eindrapportage en plan van 

aanpak opgesteld. Het traject wordt begeleid door ervaren 

loopbaancoaches.

Tarief

ZaZ Welzijn hanteert een standaardtarief van 750 euro exclusief btw 

(10 uur) voor het hele traject, inclusief intake en eindrapportage.  

Ook bestaat de mogelijkheid om een op maat gemaakt traject  

samen te stellen. 

Informatie
Voor meer informatie en een voorlopige prijsopgave kunt 

u contact opnemen met een van onze loopbaanadviseurs 

Ingrid Wolters (06-5775 2002 of ingrid@zazwelzijn.nl).

Vroegtijdig ingrijpen ter voorkoming van langdurig ziekteverzuim

Deze informatie is voor werkgevers

Herkent u dit?

Dan is ons persoonlijk ontwikkeltraject wellicht iets voor uw werknemer(s), om te voorkomen dat ze langdurig dreigen 
uit te vallen en u te maken krijgt met hoge kosten en de administratieve/praktische gevolgen hiervan.

langdurig
ziekteverzuim?


