LOOPBAANBEGELEIDING

LOOPBAANBEGELEIDING
WAT DOEN WE?

BEGELEIDING ONLINE
Loopbaanbegeleiding is plaats en tijdsonafhankelijk. Reistijd en reiskosten vervallen
en u maakt de opdrachten op het moment dat dit u uitkomt. Voor veel mensen met
een kwetsbare gezondheid is dit een belangrijk voordeel. Deelname is dus goed te
combineren naast werk en aan te passen aan uw belastbaarheid.

Met loopbaanbegeleiding ondersteunen wij u om de regie in uw werk in eigen handen te
nemen én nieuwe mogelijkheden te ontdekken. U maakt in het traject professionele testen en
verschillende opdrachten.
In combinatie met onze coachingsgesprekken, krijgt u hiermee inzicht in het toekomst
perspectief van uw werk, competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden.
Uw vragen, kansen en persoonlijke kwaliteiten staan centraal. We houden uiteraard
rekening met uw gezondheid.

U KRIJGT ANTWOORDEN OP VRAGEN ALS
Welk werk past bij mij, nu ik een aandoening heb waarvan ik klachten ondervind?
Hoe kan ik mijn werk aanpassen, zodat ik dit ook met mijn kwetsbare gezondheid
kan blijven doen?
Wat zijn mijn kwaliteiten in werk en in welk werk kan ik die het beste gebruiken?
Hoe kan ik mijn ziekte en werk gaan combineren, en wat heb ik daarvoor nodig?
Wat zijn voor mij de belangrijkste zaken in mijn werk?
Welke beroepen en opleidingen passen bij mij?

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN
Het onderzoek resulteert in een persoonlijk ontwikkelplan waarmee u de komende
jaren de regie kan voeren over uw loopbaan.

LEERKRACHT BASISONDERWIJS
“Ik leerde ze kennen toen ik een loopbaanadvies nodig had. Ons eerste contact
aan de telefoon voelde al goed. De coach was een mensenmens met een
goed inlevingsvermogen. Ik heb een uitgebreid verslag met uitleg en advies
gekregen, waar ik verder mee kan!”
PRODUCT INFORMATIE SPECIALIST
“Ze hebben me verschillende nuttige inzichten en handvaten gegeven om
verder te komen met mijn ambities en carrière. Ik kan ze zeker aanbevelen
mocht je op zoek zijn naar loopbaanadvies.”
LECTOR HOGESCHOOL
“Ik werd erg goed geholpen bij het ontdekken van mijn competenties en
interesses. Dit aan de hand van verschillende professionele en goed opge
zette testen. De coach van Centrum Chronisch Ziek & Werk was prettig in de
omgang.”

DE SPECIALIST
VOOR MENSEN MET
EEN KWETSBARE
GEZONDHEID.
DESKUNDIG DOOR ERVARING.

CENTRUMCHRONISCHZIEKENWERK.NL
INFO@CCZW.NL •

040 2094245

STICHTING CENTRUM CHRONISCH ZIEK & WERK
Bij ons vindt u professionals die werken vanuit een sterke betrokkenheid.
Wij werken namelijk met arbeidsdeskundigen, psychologen en re-integratie
adviseurs die zelf een kwetsbare gezondheid hebben.
Onze specialisatie; inzet van ervaringsdeskundigheid, in relatie tot werk.
Wij begeleiden mensen met chronische en niet chronische aandoeningen.
Daarnaast ondersteunen we mensen met een psychische kwetsbaarheid,
zoals een angststoornis en een burn out.

