Gratis Loopbaanvoucher
Beste medewerker,
Wil je:
•
•
•
•
•
•

je plezier en inzetbaarheid in je huidige baan verhogen?
beter inzicht krijgen in je competenties/capaciteiten?
bepaalde kennis of vaardigheid vergroten?
een andere functie en weet je niet hoe je dit aanpakt?
meer weten wat je positie is op de veranderende arbeidsmarkt?
of heb je een andere vraag over je loopbaan?

Ga dan samen met een van de loopbaancoaches van James aan de slag met een loopbaanscan. Een
loopbaanscan is een kort loopbaantraject, gericht op het onderzoek naar wie je bent, wat je kunt,
wat je wilt en in hoeverre je huidige baan daarbij aansluit. Een loopbaantraject is hiermee altijd
maatwerk!
Loopbaanscan
De arbeidsmarkt is steeds in beweging en verandert. Dat brengt met zich mee dat je als werknemer
ook steeds meer de verantwoordelijkheid krijgt om je eigen inzetbaarheid en werkzekerheid te
regelen. De Loopbaanscan van James geeft je een mooie gelegenheid om je daarbij te helpen en
meer regie te krijgen over jouw loopbaan. De loopbaanscan geeft je namelijk een duidelijk inzicht in
hoe je binnen je huidige functie kunt ontwikkelen, dan wel richting een andere functie binnen de
sector waar je werkt, maar daarnaast krijg je ook een goed idee over jouw loopbaanmogelijkheden
buiten de sector waar je nu werkt.
Werkwijze
Wanneer je gebruik wil maken van de loopbaanscan van James:
• Aanmelding: Je meldt je aan bij Kas Groeit. Na aanmelding worden je contactgegevens
gedeeld met James.
• Na aanmelding koppelt James jou aan een loopbaancoach in de jouw regio.
• Telefonische intake: De loopbaancoach neemt contact op en maakt een afspraak voor een
telefonische intake. In de telefonische intake worden jouw loopbaanvragen verkent. Op basis
van deze verkenning doet de loopbaancoach een voorstel voor de invulling van het traject en
het inzetten van digitale testen.
• Traject: Het traject wordt gestart en bestaat uit twee loopbaangesprekken van een uur en
het doen van testen.
• Locatie: De gesprekken vinden plaats op een plek die jij en de loopbaancoach met elkaar
afspreken.
• Rapportage & Evaluatie. Na afronding van het traject volgt een beknopte rapportage van
James en je ontvangt een evaluatieformulier.

Resultaat van een loopbaanscan
Na afloop weet je welke competenties en kwaliteiten je hebt en wat je belangrijk vindt in werk. Ook
krijg je zicht op bij jou passende functies in de sector en/of op de arbeidsmarkt. Je krijgt een concreet
en haalbaar advies voor volgende loopbaanstap(pen), dat wordt vormgegeven in een ‘Persoonlijk
Actieplan’. Mogelijk kan een opleidingsadvies hier ook onderdeel van uitmaken.
Geheimhouding
De medewerkers van James zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht. De inhoud van de
gesprekken blijft vertrouwelijk.
Over James
James wil bijdragen aan loopbaanbewustzijn en loopbaancompetenties van werkenden en
werkzoekenden. Hen helpen op tijd in beweging te komen als hun werk verandert of als zij zelf
veranderen. Om er zo voor te zorgen dat de match met hun werk goed blijft.
In de huidige arbeidsmarkt wordt van werkenden veel verwacht. Zij moeten steeds meer zelf
verantwoordelijkheid nemen voor hun ontwikkeling en loopbaan. Veel mensen hebben daar nog
moeite mee. Zij kijken te weinig vooruit. Of missen competenties op het gebied van reflecteren,
ontdekken, netwerken en keuzen maken. Ook bij werkgevers en in de maatschappij liggen nog
obstakels waardoor te weinig wordt geïnvesteerd in de inzetbaarheid en mobiliteit van mensen.
James wil aan beide kanten bijdragen aan bewustzijn en aan betere loopbaansturing.
Dat doen we onder meer door onderzoek, loopbaancoaching, bewustwordingscampagnes en
training. En door samenwerking met sociale partners om te zorgen voor goede afspraken over
ontwikkeling en loopbaan.
We werken met CMI en/of NOLOC gecertificeerde coaches en houden nauw aansluiting op de laatste
wetenschappelijke bevindingen. Daarnaast is onze kracht onze betrokkenheid en nuchtere aanpak,
waarmee we juist ook lager opgeleiden goed bereiken.
Contact voor informatie
Als je meer informatie wilt over James kun je rechtstreeks contact opnemen met ons secretariaat via
telefoonnummer 030-7511900. James is ons bereikbaar op info@jamesloopbaan.nl

James is bereikbaar op 030- 751 1900

