Stimuleer medewerkers de juiste
loopbaankeuzes te maken

Traject Oriëntatie

Het traject Oriëntatie geeft deelnemers handvatten om stil te staan bij hun inzetbaarheid, talenten en
ambities om vervolgens concreet te kijken naar passende mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
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TRAJECT ORIËNTATIE

Dit instrument is niet alleen interessant bij mobiliteitstrajecten, maar ook voor het
vergroten van de Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers. Je organisatie wordt
wendbaarder als je mensen proactief aan de slag laat gaan met het vergroten van
hun inzetbaarheid. Ook geef je blijk van Goed Werkgeverschap. Het levert niet alleen
mensen op die écht voor je gaan, maar zorgt ook voor enthousiaste ambassadeurs.

Het traject Oriëntatie geeft deelnemers hand
vatten om stil te staan bij hun talenten en
ambities met als doel de juiste loopbaankeuzes
te maken. Hierdoor vergoten ze hun inzetbaar
heid op de arbeidsmarkt. Ze zijn beter in staat
om richting en sturing te geven aan hun werk,
loopbaan en persoonlijke doelen.
Het traject bestaat uit drie stappen:

1.

Bepaal je doel…
en je waarde op de arbeidsmarkt

Je kunt direct met het traject van start door
middel van je eigen ePortfolio. Hierin vind
je alle informatie die je nodig hebt. Bepaal
voor jezelf wat je in het traject wilt bereiken.
Vervolgens kijk je naar jouw huidige positie en
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en krijg je
inzicht in hoe je je kansen kunt vergroten.

2.

Sta stil bij jezelf…
en presenteer je krachtig

Hierna doe je een verkenning van jezelf. Met
behulp van e-assessment tools, zoals psycho
logische vragenlijsten, reflectie-opdrachten en
feedback van anderen breng je in kaart wat jou
kenmerkt, waar je kracht ligt en welke ambitie
je hebt. De resultaten leg je vast in je profiel en
in een persoonlijke CV-presentatie.

3.

Sla een brug naar de arbeidsmarkt…
en kom in actie.

Met de arbeidsmarktverkenner maak je de
vertaalslag naar vacatures en beroepen. Daarbij
zoek je niet alleen op harde functiekenmerken,
maar zoek je vooral naar vacatures die passen
bij jouw persoonsprofiel en ambities. Je kunt
een job-alert instellen waarmee je een e-mail
ontvangt als er nieuwe vacatures zijn versche
nen die passen bij je zoekprofiel.
Vervolgens maak je een concreet actieplan
waarmee je direct aan de slag kunt om je inzet
baarheid te vergroten.
Het traject wordt ondersteund door de benodig
de informatie vooraf en concrete netwerk- en
sollicitatietips. Je kunt het als medewerker
zelfstandig doorlopen of met ondersteuning
van een coach die je feedback geeft en helpt de
vertaalslag te maken van je bevindingen naar je
toekomstige loopbaanstap.

Ervaringen deelnemers
‘Ik was aanvankelijk sceptisch over het feit dat
ik alles zelfstandig moest oppakken. Uiteinde
lijk was dat juist wat mij erg aansprak: dat al
het initiatief bij de medewerker wordt gelaten,
zodat je het gevoel krijgt dat je er zelf verant

woordelijk voor bent. Dit zorgt er voor dat het

Nederland opgenomen. Deelnemers kun

traject iets voor jezelf is en over jezelf gaat.’

nen naast harde criteria ook zoeken op
persoonlijkheidskenmerken, drijfveren,
kennisgebieden en vaardigheden.
Gerenommeerde vragenlijsten en kwali
tatieve reflectieoefeningen vormen een
stevige fundering.
Het ePortfolio biedt een gebruiksvriende
lijke werkomgeving die deelnemers zelf
standig doorlopen. Op gezette momenten
hebben ze reflectiegesprekken met hun
adviseur.
Voor adviseurs vormt het traject een mooie
basis voor hun dienstverlening waarbij ze
zich op de kwalitatieve gespreksmomen
ten kunnen concentreren.

‘Ik merk dat ik weer wat kritischer kijk naar
mijzelf en het werk dat ik nu doe. Ik ben me veel
meer bewust van de wereld binnen en buiten
mijn organisatie. Ik heb mijn horizon verbreed
en realiseer me dat er ook nog andere leuke en
uitdagende functies zijn.’
‘Door het traject weet ik beter wie ik ben en wat
ik wil. Het traject sluit goed aan als je een stap
wilt maken of vastloopt in je werk.’

Wat maakt het traject Oriëntatie van
Meurs HRM uniek?
•

•

•

Het geeft de deelnemer een objectief beeld
van zijn inzetbaarheid en hoe deze kan
worden vergroot door gebruik te maken
van zijn kwaliteiten, wensen en ambities.
Het is ontwikkeld vanuit de laatste (weten
schappelijke) inzichten in het stimuleren
van proactief loopbaangedrag bij deel
nemers.
In de Arbeidsmarktverkenner zijn zowel
beroepen als alle online vacatures van
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•

•

•

Voor wie is het traject Oriëntatie interessant?
•
•

•

•

Voor organisaties die op een laagdrempelige manier mobiliteit en Duurzame
Inzetbaarheid binnen hun organisatie op gang willen brengen.
Voor medewerkers die goed zicht willen hebben op hun inzetbaarheid,
kwaliteiten, valkuilen en interesses om passende loopbaankeuzes te kunnen
maken.
Voor medewerkers die zich uit eigen beweging of noodgedwongen oriënteren op
een nieuwe loopbaanstap en meer zicht willen krijgen op wat zij te bieden hebben
en wat de arbeidsmarkt hun biedt.
Voor coaches die medewerkers begeleiden bij het versterken van hun zelfinzicht
en zelfvertrouwen om zo gemakkelijker keuzes in hun loopbaan te maken.

Hoe start ik met het traject Oriëntatie?
Kijk op www.meurshrm.nl, bel 088 100 4700 of mail naar support@meurshrm.nl
voor meer informatie.
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