INDIVIDUELE PROFESSIONALS
Tijd om een volgende carrièrestap te zetten?
Reflecteren over waar je nu staat in je job en
waar je naartoe wil? Welke zijn de verschillende
mogelijkheden? Wil je je eigen sterktes en zwaktes
beter leren kennen? Overweeg je om als zelfstandig
ondernemer te starten of om terug in loondienst te
gaan werken? Als je met dergelijke vragen zit dan heb
je zeker baat bij loopbaanbegeleiding! Check via deze
link of je in aanmerking komt voor loopbaancheques:
www.vdab.be/loopbaanbegeleiding

Success is no accident!
It is hard work, perseverance, learning,
studying, sacrifice and most of all,
LOVE what you are doing
- Pele -

BEDRIJVEN
Loopbaanbegeleidingen kunnen in het bedrijf
georganiseerd worden. Geeft een medewerker
signalen dat hij niet tevreden is met de huidige
job? Voelt hij zich niet meer goed in de huidige
functie? Samen met de loopbaanbegeleider worden
de oorzaken besproken en worden er concrete
oplossingen voorgesteld.

VISIE EN MISSIE
Diadis streeft ernaar om het potentieel in ambitieuze
mensen veel beter te benutten.
Daarom biedt Diadis een resultaatgerichte begeleiding op maat voor hoogopgeleide professionals met
groeiambitie en bedrijven die hun medewerkers in
hun persoonlijke ontwikkeling willen ondersteunen
en tot actie aanzetten.

De Hoogt 41, 2360 Oud-Turnhout
Tel. 0473 57 45 30
pia.van.noppen@diadis.be
www.diadis.be

LOOPBAANBEGELEIDING

Dit traject wordt gevolgd om een antwoord te vinden op de vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? en Wat
wil ik?
Een loopbaantraject bestaat uit 4 à 8 sessies en
worden verspreid over verschillende dagen. Indien
wenselijk kan dit traject gecombineerd worden met
coaching.

“

“

RESULTAAT
Aan het einde van het integrale traject beschik
je over een profielschets bestaande uit een
persoonsprofiel en een beroepsprofiel.

Wie ben ik? Wat wil ik?
Wat kan ik?

KENNISMAKINGSGESPREK

ONZE WERKWIJZE

Tijdens een gratis kennismakingsgesprek wordt je
loopbaanvraag- en situatie nagegaan. Het integrale
loopbaantraject wordt toegelicht en er wordt een
inschatting gemaakt van het aantal uren dat nodig
zal zijn voor jouw loopbaanbegeleiding.

Het integrale loopbaanprogramma bestaat uit
opdrachten en testen op het vlak van persoonskenmerken, carrièreankers, competenties, kernkwadranten, werkvelden en beroepen.

In het persoonsprofiel komen de inzichten over de
kwaliteiten, sterkte/zwakteanalyse en kennis en
vaardigheden ofwel de antwoorden op de vragen
Wie ben ik? en Wat kan ik? aanbod.
In het beroepsprofiel wordt de gewenste functie
en werksituatie geschetst. Daarmee wordt de
vraag Wat wil ik? beantwoord. Gekoppeld aan
deze profielschets worden loopbaandoelen
gedefinieerd alsook de activiteiten die nodig zijn
om deze doelen te realiseren.

HEB JIJ INTERESSE IN LOOPBAANBEGELEIDING?
Bel 0473 57 45 30
of via info@diadis.be
Afspraken kunnen ook online geboekt worden via www.diadis.be

