WAAR STA JIJ OVER 5 JAAR?
Investeer in je loopbaan met een loopbaancheck
of coaching van SWA HR diensten

WAAR STA JIJ OVER 5 JAAR?
Investeer in je carrière met een loopbaancheck of coaching van
FNV Agrarisch Groen
FNV Agrarisch Groen vindt het belangrijk dat iedereen zijn of haar talenten kan
ontwikkelen tijdens zijn of haar loopbaan. Daarom hebben we in de nieuwe cao
Glastuinbouw afgesproken dat alle medewerkers een loopbaanvoucher krijgen
van € 750. Met deze voucher kan je samen met een onafhankelijke
loopbaancoach naar je loopbaan en toekomst kijken. Een van onze doelen is
werknemers helpen hun werk zo plezierig mogelijk te maken. Wij geloven dat
loopbaanadvies daar goed bij kan helpen. Van de loopbaancoach krijg je advies
over hoe je nieuwe stappen zet in je loopbaan en antwoorden op vragen als: ‘Zit
ik nog op de goede plek?’ en ‘Hoe haal ik meer uit mijn werk?’ FNV Agrarisch
Groen biedt loopbaanchecks en persoonlijke loopbaancoaching aan. Bij de
uitvoering van loopbaanbegeleiding werken wij samen met SWA HR Diensten. In
deze folder hebben we ons aanbod voor je op een rij gezet.

DE BESTE MATCH VOOR JOUW TOEKOMST
LOOPBAANCHECKS
FNV Agrarisch Groen biedt twee verschillende loopbaanchecks aan. Het begin van
elk traject start met een telefonisch intake gesprek met een loopbaanadviseur. Op
basis van jouw persoonlijke situatie en de achtergrond van je vraag bepaal je
samen welk traject het beste past. Aan het einde van het gesprek maakt de loopbaanadviseur met jou een afspraak voor het adviesgesprek. Dat is op een locatie bij
jou in de buurt.
Loopbaancheck 1: test en adviesgesprek
Heb jij al een idee welke richting je op wilt met je loopbaan? Of wil je ook verder
kijken naar andere mogelijkheden? Dan past de loopbaancheck het beste bij je.
Deze loopbaancheck bestaat uit een test met oefeningen en een adviesgesprek.
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Test en oefeningen
Je krijgt eerst een Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) van Thomas International. Deze
test beschrijft je zelfbeeld met je werkkwaliteiten, motivatie en taken op je werk. Uit
deze analyse komen twee rapporten, die je inzicht geven hoe jij je doel kunt bereiken.
Wil jij bijvoorbeeld een volgende stap in je loopbaan zetten? Dan kan er ook een persoonlijke sterkte/zwakte analyse worden gemaakt met het werk dat daarbij past en
mogelijke vervolgstappen in je carrière. Afhankelijk van je situatie krijg je nog aanvullende oefeningen toegestuurd die als input dienen voor het adviesgesprek.
Adviesgesprek
Tijdens het adviesgesprek maak je met een loopbaanadviseur een realistisch plan
van aanpak om jouw doel verder uit te voeren.
Loopbaancheck 2: intake en twee adviesgesprekken
Wil je graag weten waar je nu staat in je loopbaan en welke toekomstscenario’s
mogelijk zijn? Of wil je je oriënteren op nieuw werk? Dan past deze check bij jou.
Deze loopbaancheck bestaat uit:
Intakegesprek
Na een persoonlijk intakegesprek krijg je diverse opdrachten, een persoonlijke
vragenlijst en het boek: ‘Ontdek je sterke punten’. Daarmee ga je thuis aan de slag.
Twee adviesgesprekken
Op basis van jouw antwoorden en wensen ga je met jouw loopbaancoach aan de slag.
Samen breng je je sterke kanten, ontwikkelpunten en kansen in kaart. Zo krijg je meer
inzicht in je sterke eigenschappen, wensen en mogelijkheden voor de toekomst.
Uiteindelijk werk je aan een persoonlijk actieplan om je wensen werkelijkheid te maken.
PERSOONLIJKE LOOPBAANCOACHING
Heb je 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 jouw coach ga je aan de slag
om je plan uit te voeren.
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OVER SWA HR DIENSTEN
Wij hebben de uitvoering van het aanbod uitbesteed aan SWA HR Diensten, een
dienstverlener met 30 jaar ervaring in onder meer het voeren van loopbaanadviesgesprekken. Op basis van lange ervaring geven ze advies en ondersteuning, op weg
naar de voor jou beste werksituatie. Of je je nu verder wilt ontwikkelen in je huidige
functie of hogerop een andere uitdaging zoekt. De coaches van SWA hebben allen
een opleiding op WO of HBO+ niveau en ruime ervaring in de praktijk. Al jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en blijven jouw eigendom. Jij bepaalt dus zelf
wat je met de informatie doet. De Privacy Wetgeving en Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn van toepassing.
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LOOPBAANCHECKS IN HET KORT
AANBOD

KOSTEN

LOCATIE

DIVERSEN

Loopbaancheck 1:

Loopbaanvoucher Online i.c.m. gesprek Datum gesprek

PPA-test en		

bij jou op het werk

in overleg in te

adviesgesprek		

of een regiokantoor

plannen

			

van de FNV*

Loopbaancheck 2:

Loopbaanvoucher Online i.c.m twee

2 adviesgesprek-		

Datum gesprek

gesprekken bij jou

in overleg in te

ken en e-mail 		

op het werk of een

plannen

ondersteuning		

regiokantoor van FNV*

Persoonlijke loop-

Loopbaanvoucher Bij jou op het werk

Datum gesprek-

baancoaching		

of een regiokantoor

ken in overleg in 		

			

FNV*

te plannen

AANMELDEN LOOPBAANCHECKS
Informeer bij je bedrijf hoe je dit kunt uitvoeren of ga naar www.kasgroeit.nl
en klik in het bovenste menu op ‘Loopbaan voucher’ voor meer informatie of
om je aan te melden.
MEER INFORMATIE OF VRIJBLIJVEND KENNISMAKEN?
Neem contact op met SWA HR Diensten. Dat kan telefonisch via
030 600 85 50 of 06 533 28 689. Vraag naar Frans Bergman. Je kunt ook een
e-mail sturen naar info@swahrdiensten.nl o.v.v. ‘Loopbaan voucher’.
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Houttuinlaan 3
3447 GM Woerden
Postbus 520
3440 AM Woerden
T 088 368 0 368
Ordernummer: 62178

