Loopbaanscan

Help uw werknemers zich te ontwikkelen

Werknemers die iedere dag
met plezier komen werken.
Aan het begin van de loop
baan, halverwege en aan
het einde van de loopbaan.
Werknemers die het eigen
potentieel benutten, zich
verder ontwikkelen en steeds
in hun kracht staan. Dat is de
ideale situatie voor zowel
werknemer als werkgever.
Want als dit wordt bereikt,
betekent dit dat werknemers
flexibel meebewegen
met veranderingen, dat
ze duurzaam inzetbaar
zijn en dat stagnatie en
uitval worden voorkomen.

Inzicht in werkhouding en ambitie

De Loopbaanscan biedt uw werknemers inzicht in hun werkhouding
en loopbaanambitie. Dat levert frisse motivatie op om zich gerichter
te ontwikkelen en écht verder te komen. Ook legt de scan de ideale
basis voor:
• Preventief verzuimbeleid
• Ontwikkelgesprekken
• Beantwoording van loopbaan- en ontwikkelvragen
• Gerichte begeleiding en coaching

De voordelen voor de werknemer





Antwoorden op vragen als ‘Wie ben ik’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Wat kan ik?’;
Zicht op persoonlijke kwaliteiten die in het werk worden ingezet;
Bewust sturing kunnen geven aan de eigen werk- en leerbehoeftes;
Met plezier de loopbaan vervolgen op basis van eigen energiebronnen.
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Meer weten? Ga naar loyalis.nl/diensten

Uw voordelen

 Gemotiveerdere werknemers;
 Werknemers die hun mogelijkheden kennen en bewuste, onderbouwde
keuzes maken;
 Versterkte employability, mobiliteit en flexibiliteit;
 Mogelijk kostenbesparing doordat werknemers minder uitvallen.

Webbased programma

In het webbased programma van de Loopbaanscan beantwoordt de
werknemer verschillende vragenlijsten. Deze zijn samengesteld in samen
werking met de Open Universiteit en hebben een wetenschappelijke basis.
De uitkomsten worden verwerkt tot een uitgebreid persoonlijk rapport
en persoonlijk toegelicht in een gesprek met een van de consultants van
Loyalis. De resultaten nodigen uit tot verdere reflectie en het zoeken naar
werkwijzen en methoden om tot verbeteringen te komen.

Meer weten?

Graag vertellen we u meer over onze expertise op het vlak van duur
zame inzetbaarheid en vitaliteit. Bel ons op 045 645 93 20 of mail naar
consult@loyalis.nl.

Vragen?
Bel ons op
045 645 93 20
(Op werkdagen van 8 tot 17.30 uur.)

Nu regelen? Ga naar loyalis.nl/diensten

Waarom Loyalis?

We zijn een verzekeraar die voortkomt uit de wereld van
pensioen en sociale zekerheid en werken nauw samen
met werkgevers. We kennen hun cao en pensioen
regeling. Onze diensten en verzekeringen sluiten dan
ook perfect aan op wat er al voor u is geregeld.
Nu regelen, voor altijd een zorg minder!

