Graag Gedaan loopbaancoach Marleen
Nienhuis:
‘Ik stimuleer en motiveer jou om regie te nemen
en/of houden in je loopbaan.
Door je talenten, competenties en vaardigheden
in kaart te brengen en continu af te stemmen op
de ontwikkelingen en mogelijkheden op de
arbeidsmarkt. Door samen een volgende
carrièrestap uit te stippelen en te begeleiden bij
beroeps- of studiekeuze. Door een cv APK,
sollicitatietraining, social mediatraining,
netwerkcoaching (in kaart brengen, verstevigen en
inzetten van het eigen netwerk). Concreet,
praktisch, effectief.

Goed nieuws!
Want ben je 18 jaar of ouder? En wil je weten wat je (nog meer) kunt,
waar je kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt liggen en hoe je
jouw kansen kunt benutten? Dan kun je vanaf augustus 2020
kosteloos een persoonlijk ontwikkeladvies met arbeidsmarktscan
aanvragen bij Graag Gedaan Loopbaancoaching.

Door ruime ervaring in de sectoren onderwijs, zorg
& welzijn en een uitgebreid arbeidsverleden in
werving & selectie en arbeidsbemiddeling te
combineren, maak ik graag mooie en duurzame
verbindingen tussen mensen en organisaties.’

Krijg (beter) zicht op jouw kansen op de arbeidsmarkt. Ontdek wat je
nog wilt ontwikkelen, hoe je dit aan kunt pakken en welke
(bij)scholing hier eventueel voor nodig is. Ontvang concreet en
haalbaar advies bij zoeken en solliciteren naar ander werk. Maak werk
van je loopbaan!

www.graaggedaanloopbaancoaching.nl

Bel of mail voor een afspraak:
Telefoon: 06-51135142
E-mail: marleen.nienhuis@graaggedaanloopbaancoaching.nl
Marleen Nienhuis

NL Leert Door - kosteloos
persoonlijk ontwikkeladvies

Voor meer informatie over NL Leert Door klik hier

Het persoonlijk ontwikkeladvies bestaat uit de
volgende onderdelen:
1. Arbeidsmarktscan
Het doel van de arbeidsmarktscan is om jou op
basis van je kennis, vaardigheden, competenties,
houdingsaspecten, drijfveren en leervermogen
kennis te laten maken met sectoren waar er een
arbeidsmarktvraag is.
Deze arbeidsmarktscan brengt jouw
arbeidsmarktpositie in kaart. En helpt je om de
vragen ‘wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik’ te
kunnen beantwoorden.
Daarbij kan ander, kansrijk werk aan de orde zijn al
dan niet door middel van een overstap naar een
andere sector of een ander soort takenpakket.

2. Ontwikkeladviesgesprekken
Tijdens 4 gesprekken bespreken we de volgende
onderwerpen:
• Situatieschets, arbeidsmarktscan
en bewustwording van de eigen situatie en
toekomstperspectieven.
• Persoonsprofiel waaronder:
✓ Competenties.
✓ Kwaliteiten.
✓ Vaardigheden.
✓ Eisen die jij stelt aan arbeidsuren, reistijd, locatie en
dergelijke.
• Toekomstoriëntatie
• Advies over financiële, persoonlijke en
rechtspositionele consequenties en
zicht op instanties of websites waar
kennis over deze zaken te vinden is.

NL Leert Door - kosteloos
persoonlijk ontwikkeladvies

3. Ontwikkelplan
Als resultaat van de gesprekken stel je zelf of
samen met mij een ontwikkelplan op. Hierin
worden kort en bondig een aantal acties
beschreven die je op de korte of de lange termijn
in kunt inzetten om te werken aan je
wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid.
Tevens wordt in het ontwikkelplan beschreven
waar je terecht kunt om (financiële) ondersteuning
te krijgen bij de uitvoering van je ontwikkelplan.
Punten die in elk geval aan de orde komen:
• Wie neemt welke acties op de korte en de

lange termijn om beter voorbereid te zijn op de
toekomst?
• Wanneer en hoe kan er actie worden
ondernomen?
• Mogelijkheden om persoonlijke
ontwikkelvraagstukken en huidige beperkingen
in bijvoorbeeld energieniveau, financiële sfeer,
de persoonlijke of gezinssfeer, leren en
taalvaardigheid aan te pakken.
• Indien van toepassing: suggesties voor het
inzetten van andere experts om bovenstaande
belemmeringen te verhelpen.
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e-mail: marleen.nienhuis@graaggedaanloopbaancoaching.nl
www.graaggedaanloopbaancoaching.nl

