
 

 

Loopbaanadvies en coaching SWA HR diensten 

De wereld verandert. De organisatie waarin je werkt is in beweging. Wil je zelf meebewegen?  
Verbreden of verdiepen van je kennis. Wat zou je kunnen doen om voor een andere functie in 
aanmerking te komen? Laat SWA HR-Diensten samen met je nagaan welke mogelijkheden er zijn. 

We helpen je om inzicht te krijgen in je kwaliteiten en geven wij advies hoe je hiermee nieuwe 
stappen zet in je loopbaan. Je krijgt antwoorden op vragen als: ‘Zit ik nog op de goede plek?’, ‘Hoe 
haal ik meer uit mijn werk?’ en ‘Wat zijn mijn sterke punten?’. 

We hebben twee loopbaanchecks: de eerste check bestaat uit een test en een adviesgesprek en de 
tweede check bestaat uit twee adviesgesprekken. Wil je liever een persoonlijk gesprek? Dan kies je 
voor individuele loopbaancoaching.  
 
Loopbaanchecks  
De beste match voor jouw toekomst  
Heb jij al een idee welke richting jij op wilt met je loopbaan? Dan past de eerste loopbaancheck met 
een test en een adviesgesprek het beste bij je. Ben je juist nog aan het oriënteren en wil je er achter 
komen wat je sterke punten zijn en welke baan hier bij past? Kies dan voor de tweede 
loopbaancheck. Uiteraard helpen wij je met deze keuze. 
 
1. Loopbaancheck een: PPA-test en adviesgesprek 
Wil je weten waar jij staat binnen je loopbaan en welke perspectieven nog meer mogelijk zijn? Bij 
deze loopbaancheck begin je met de Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) van Thomas International. 
Deze beschrijft je zelfbeeld met werkkwaliteiten, motivatie en functie- en taakaccenten. Hieruit volgt 
een basisrapportage, dat wordt aangevuld met een maatrapport wat aansluit op jouw doel: wil je 
bijvoorbeeld een volgende stap in je carrière zetten? Dan geeft de analyse inzicht in jouw sterke 
punten, het werk dat daarbij past en de mogelijke vervolgstappen in je carrière. Zo is er voor elk doel 
een passend antwoord. In een twee uur durend adviesgesprek wordt hier verder op ingegaan en kom 
je tot een realistisch uitvoeringsplan.  
 
2. Loopbaancheck twee: twee adviesgesprekken + e-mailondersteuning  
Wil jij je graag oriënteren waar je nu staat in je loopbaan en welke toekomstscenario’s mogelijk zijn? 
Dan past deze check bij jou. Na een telefonisch intake krijg je opdrachten met o.a. een persoonlijke 
vragenlijst en een tweetal opdrachten. Op basis van jouw antwoorden ga je in twee 
loopbaangesprekken met een loopbaancoach aan de slag. Samen breng je je sterke kanten, 
ontwikkelpunten en kansen voor de toekomst in kaart. De hele loopbaancheck geeft je zo meer 
inzicht in je sterke eigenschappen, wensen en mogelijkheden in de toekomst. Uiteindelijk werk je aan 
een persoonlijk actieplan om van je wens werkelijkheid te maken.  
 
Individuele loopbaan coaching  
Heb jij liever persoonlijke begeleiding? Kies dan voor persoonlijke loopbaancoaching. In drie 
gesprekken met een loopbaancoach leg je jouw huidige werksituatie onder de loep en proberen we 
er samen achter te komen wat je toekomstbeeld is. Ook stel je specifieke doelen vast voor de 
toekomst. Met al deze informatie stellen we een plan van aanpak op en samen met je coach werk je 
aan de uitvoering van een haalbaar plan. 


