
Persoonlijk  
ontwikkeladviestraject

Tijdens het intakegesprek zal de loopbaanvraag in kaart worden gebracht. Het traject wordt begeleid door ervaren 
loopbaanprofessionals. De onderdelen waaruit het traject bestaat: 

1. Situatieschets/Onderzoeksfase

• Wie ben ik

• Wat kan ik 

• Wat wil ik

• Wat doe ik nu en waarom ben ik ontevreden?

2. Persoonsprofiel

• Wat zijn mijn competenties?

• Wat zijn mijn kernkwaliteiten

• Waar ben ik goed in?

3. Toekomstoriëntatie

• Waar krijg ik energie van?

• Hoe ziet mijn ideale baan eruit?

• Verricht ik de juiste werkzaamheden?

• Zit ik bij mijn huidige werkgever op  

 de juiste plek?

• Wat voor soort werk/werkgever  

 zoek ik?

Wil je meer plezier en energie uit jouw werk halen? Sta je stil in je ontwikkeling? Wil je weten waar 
jouw kwaliteiten liggen? Of heb je een andere vraag op het gebied van loopbaan ontwikkeling? 
Dan is het persoonlijk ontwikkeladvies het juiste traject om antwoord op je vragen te krijgen.

Doel

Het doel van het persoonlijk ontwikkeladviestraject 

is om inzicht te krijgen in je talenten en individuele 

drijfveren. Dit is mede bepalend of je werk doet dat 

bij je past. Het kan sturing geven, rust of juist prikkelen 

om in beweging te komen. Je blijven ontwikkelen tijdens 

je loopbaan is actueel en stopt nooit. 

Wat levert het je op?

 Inzicht in de huidige baan en de arbeidsmarkt

 Aandacht voor werken in de toekomst

 Zicht op je kwaliteiten en wensen en hoe je

 deze in kunt zetten

 Plan van aanpak om je voor te bereiden op  

 een loopbaanswitch als dat nodig of wenselijk is

4. Advies

• Advies met betrekking tot werk

• Eventueel het opstellen van een actieplan

Kosten

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. Vaak worden de kosten vergoed door je werk- 

gever, omdat ook zij belang hebben bij een tevreden medewerker.

Deze informatie is voor werknemers

Hoe ziet een persoonlijk ontwikkeladviestraject bij ZaZ Welzijn er uit? 

Herken jij één van deze punten?

 Ik ben minder gemotiveerd

 Ik denk vaak...is dit het nou?

 Dit is wat ik kan, maar echt  

 leuk vind ik het niet. 

 Misschien wil ik wel een  

 overstap maken naar  

 een andere sector, maar  

 hoe dan?

 Ik heb dit werk altijd leuk  

 gevonden, maar de laatste  

 tijd kost het mij zoveel  

 energie. En geen idee  

 waarom.

 Ik twijfel vaak of ik nog wel  

 op mijn plek zit.

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).

doelen
stellen

groei!


