
LOOPBAANBEGELEIDING

Verantwoordelijkheid nemen, initiatief tonen, doelbewust koers bepalen en priori-
teiten stellen. Het loopbaanbegeleidingstraject van Compagnon helpt medewerkers 
deze belangrijke eigenschappen te ontwikkelen of opnieuw te ontdekken. Het doel: 
loopbaanperspectief met een plan van aanpak voor duurzame inzetbaarheid.

ZELFINZICHT EN PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

Loopbaanbegeleiding door Compagnon is maatwerk en draait om de ontwikkeling van de medewerker. Hij of zij 

wordt individueel begeleid door een vaste loopbaanadviseur. Samen ontdekken zij talenten en ambities, maar ook 

eventuele ontwikkelpunten in het huidige functioneren. In het traject staan twee essentiële onderdelen centraal:

• Het vergroten van zelfinzicht
 Samen met je medewerker werken we aan:

 - een helder beeld van zijn of haar kwaliteiten, competenties en gedragsstijl in het werk;

 - inzicht in hoe het huidige gedrag overkomt op de werkomgeving;

 - inzicht in wat de medewerker belemmert, en wat zijn of haar krachtbronnen zijn.

• Het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap
 Effectief persoonlijk leiderschap leidt tot succesvolle persoonlijke keuzes en samenwerkingsrelaties, zowel in 

 een zakelijke als een sociale context. De kernwaarden uit Stephen Covey’s boek ‘De zeven eigenschappen van 

 effectief leiderschap’ vormen de basis van onze trajecten.

ONZE AANPAK 

Het begeleidingstraject bestaat uit de volgende onderdelen:

• Intake
 Een vrijblijvend en kosteloos persoonlijk gesprek met de loopbaanadviseur. Klikt het? Dan stellen we het doel 

 van het traject vast in een trajectplan. Is er onverhoopt geen klik? Dan zorgen wij voor een vervangende 

 loopbaanadviseur.

• Individuele gesprekken 
 Zes individuele gesprekken van anderhalf uur. De persoonlijke loopbaanadviseur vervult de rol van coach; hij of 

 zij geeft in elke fase van het traject support en feedback, en biedt nieuwe en vooral concrete handvatten. 

(OPNIEUW) SUCCESVOL OP DE ARBEIDSMARKT



• Testinstrumentarium
 Door middel van testen ontdekken we de persoonlijke eigenschappen, talenten, ambities, drijfveren en 

 interesses van de medewerker.

 - Persoonlijkheid. We onderzoeken eigenschappen en talenten op 

  basis van de Big Five-persoonlijkheidstheorie.

 - Drijfveren. Een vragenlijst geeft inzicht in de motivatie en werkwaarden. 

 - Werkinteresse. Door middel van een vragenlijst brengen we de interesse voor werksoorten en werkgebieden 

  in kaart en geven we voorbeeldberoepen.

 

HET RESULTAAT

De medewerker is zich meer bewust van de eigen mogelijkheden en beperkingen. En leert dit te combineren met 

de doelen en vereisten van de organisatie. We bieden hiervoor concrete handvatten en een loopbaanplan met 

SMART korte- en langetermijndoelen.

  

WAAROM COMPAGNON?

Compagnon is al ruim twintig jaar specialist op het gebied van HR-, recruitment- en careermanagement, en biedt 

hiervoor maatwerkoplossingen. Wat onze begeleidingstrajecten succesvol maakt?

• Wij werken gedreven, deskundig, praktisch en doelgericht. Begeleidingstrajecten zijn intensief en doen vaak 

 een beroep op de emotionele veerkracht van de deelnemers. Daar is tijd en ruimte voor. Tegelijkertijd focussen 

 wij continu op het einddoel: succes op de in- of externe arbeidsmarkt.

• Onze ervaren loopbaanadviseurs en trainers zijn CMI- en/of NOLOC-gecertificeerd.

• Onze loopbaanadviseurs zijn landelijk verspreid en kennen de weg in de regionale arbeidsmarkt. Je kunt 

 rekenen op begeleiding dicht bij huis.

• Wij gaan als een echte compagnon om met onze opdrachtgevers en kandidaten. Hoe? Door in te zetten op 

 onderling vertrouwen als basis voor een optimale samenwerking en gezamenlijke groei.

 

WIJ DENKEN GRAAG MET JE MEE

Wil je meer weten over loopbaanbegeleiding? Of over wat Compagnon nog meer voor je kan betekenen op het 

gebied van in-, door- en uitstroom van medewerkers? Bel of app ons of mail naar careerservices@compagnon.com.

Angelique de Klerk  |  Consultant kantoren Den Bosch en Utrecht  |  06 - 11 01 05 38

Inge van der Poort  |  Consultant kantoren Amsterdam en Zoetermeer  |  06 - 52 04 38 66

Kirsten Vonk  |  Projectcoördinator  |  06 - 48 01 90 54
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