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MET DE SEARCH & SELECTION 
LOOPBAANCOACHES

IIn uw professionele loopbaan wilt u uw capa-
citeiten ten volle tot hun recht laten komen. Helaas 
is dit niet altijd even eenvoudig. Misschien is uw 
functie na enkele jaren te vanzelfsprekend ge-
worden. Mogelijks bent u op het punt gekomen 
om een andere richting in te slaan. Of is het 
gewoon tijd om uw carrièreplan opnieuw in kaart 
te brengen? Loopbaanbegeleiding is de uitgelezen 
kans om de wind terug in de zeilen te krijgen.

Wat is loopbaanbegeleiding?

Loopbaanbegeleiding is een individuele begelei-
ding waarbij u samen met een coach uw pro-
fessioneel traject onder de loep neemt. Samen 
brengen jullie uw talenten, ambities en huidige 
werksituatie in kaart. Vervolgens leert u uw carrière 
actief sturen en uw capaciteiten optimaal benut-
ten.

Het resultaat van de begeleiding is een persoonlijk 
ontwikkelingsplan. Hierin worden uw kwaliteiten 
en doelstellingen expliciet gemaakt. Een concreet 
stappenplan geeft weer hoe u uw doelstellingen 
effectief kan bereiken.

Loopbaanbegeleiding draagt bij aan het benutten 
van uw potentieel en talenten. Het stimuleert de 
werktevredenheid, verhoogt uw zelfsturend ver-
mogen en helpt u bij het maken van goede be-
slissingen.

Loopbaancheques

Loopbaanbegeleiding wordt genancierd door de 
Vlaamse overheid via de loopbaancheques. Elke 
zes jaar hebt u recht op twee cheques, waarmee u 
telkens voor slechts 40 euro vier uur loopbaanbe-
geleiding kan volgen. U kan deze loopbaanbege-
leiding in één keer opnemen of in twee pakketten 
van vier uur.

Waarom Search & Selection?

Met 40 jaar ervaring als personeelsadviseur heeft 
Search & Selection een klare kijk op de arbeids-
markt en inzicht in carrièremogelijkheden in ver-
schillende functies, sectoren en op alle niveaus. 
Onze coaches zijn elk reeds verscheidene jaren 
professioneel actief als loopbaanadviseur. 

Wij vertrekken niet a priori vanuit een 
‘problemen’-standpunt. Loopbaanbegeleiding is 
voor ons een positief verhaal, gericht op groei en 
ontplooiing.


