De Loopbaanvoucher
van Matchcare
Waar krijg jij energie van? Wat kun je zelf doen om je werk zo leuk en uitdagend mogelijk te
houden? En waar liggen (nieuwe) kansen voor jou? Zet de gratis LoopbaanVoucher in en neem zelf
de verantwoordelijkheid over je werkplezier en loopbaan.

Ben jij goed voorbereid?

De glastuinbouw is in beweging en dit zorgt ervoor dat het werk flink verandert. Hoe zorg je dat je daar op voorbereid
bent? Zorg dat je mee kunt veranderen met de ontwikkelingen in de tuinbouw en dat je goed blijft in je werk. Om dat te
bereiken heeft Matchcare het LoopbaanVoucher-programma. Helemaal gratis voor jou.

Wat is loopbaancoaching en waarom?

Loopbaancoaching is coaching speciaal gericht op jouw loopbaan. Je gaat
gesprekken aan met een professionele loopbaancoach. De coach gaat samen met
jou aan de slag. Hoe kan je beter worden in je werk? Hoe zorg je dat je je kan
aanpassen/mee kan veranderen met de ontwikkelingen in de tuinbouw?
Net als bij topsport kan een coach het verschil maken. Jij hebt het talent en
samen met je coach haal je het beste uit jezelf. Het is een investering in jezelf die
je snel terugverdient. Je hebt een streepje voor op anderen en je bent in staat om
een volgende stap te zetten, nu én in de toekomst.

“De inzet van de loopbaanvoucher heeft mij echt geholpen. In het begin was het lastig,
maar daarna kreeg ik steeds meer vertrouwen en wist ik welke stappen ik wilde ondernemen.
Ik ben blij dat ik mij heb aangemeld bij Matchcare.”
Dhr. J., teeltmedewerker

Edisonbaan 14E | Postbus 732 | 3430 AS Nieuwegein | T (030) 602 94 00 | F (030) 602 94 29 | info@matchcare.nl

De loopbaanvoucher
is een initiatief van

De LoopbaanVoucher, wat is dat?

Omdat je in de glastuinbouw werkt, kan je coaching van Matchcare aanvragen via
Kas Groeit. Tijdens de loopbaancoaching doorloop je drie stappen:

1. Intake met de LoopbaanVerkenner
Wat vind jij belangrijk in je werk en welke voorwaarden stel jij aan je werkomgeving? Waar ben je goed in en hoe goed
ben jij in staat om te veranderen? De antwoorden uit deze test geven je antwoord op deze vragen. In de rapportage krijg
je vervolgens ontwikkeltips, handvatten voor loopbaanstappen en suggesties voor passende beroepen/functies.

2. Actiegerichte coaching
Tijdens de coachingsmomenten ga je aan de slag met de uitkomsten van de LoopbaanVerkenner. Hoe zorg je dat je mee
gaat veranderen en je aan kan passen? Of wil je misschien hoger op komen of aan de slag in een andere functie, maar
hoe doe je dat dan? Of wil je toch liever op zoek naar een baan bij een andere werkgever? Met deze en andere vragen
kan je aan de slag met je loopbaancoach. Het gesprek is vertrouwelijk. Je bepaalt wat je wilt delen met je werkgever.

3. Breng het in de praktijk
Je kunt nu zelf aan de slag. Tijdens de coaching heb je handvatten gekregen om je ontwikkeling in de praktijk te brengen,
zodat jij beter wordt in je vak, mee kunt in de verandering en dus..

		

..met plezier naar je werk gaat, nu én in de toekomst.

Over www.matchcareer.nl

Matchcareer is er speciaal voor jou. De coach van Matchcare geeft je toegang
tot je persoonlijke omgeving. Het is de plek waar je informatie vindt die je helpt
als je wilt veranderen en om beter te worden in je werk.

Matchcare werkt in heel Nederland.
Er is altijd een coach bij jou in de buurt.
Voor meer informatie kijk op:
Matchcare.nl/kasgroeit of
neem contact op met Hay Hilkens,
de loopbaancoach van Matchcare:
Hay.hilkens@matchcare.nl

“Wij hebben
klanttevredenheid hoog in
het vaandel staan en zijn
er trots op dat 92.8% van
onze kandidaten aangeven
tevreden tot zeer tevreden te
zijn over de begeleiding van
Matchcare.”
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