
De leidinggevende als 
loopbaancoach, daar zit 

muziek in!  

An Samyn & Sofie Willems, Vokans 

Loopbaanfestival 19.06.15 
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VOORSTELLEN VOKANS 

 

 



Leer spelen met de 
concepten interne en 

externe loopbaanbegeleiding  
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INTERN VERSUS EXTERN 

Interne  

Loopbaancoaching?? 
      
         
    Externe 

    Loopbaancoaching??           
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EXTERNE LOOPBAANCOACHING: 
PRAKTISCH 

Loopbaancheques, uitgereikt door VDAB 

€40 / 4 uur, max. 8 uur per zes jaar 

Op te nemen bij erkend loopbaancentrum 

Aan te vragen door werknemer (niet voor 
werkzoekenden!) 

Derde betaler kan optreden bv. werkgever, ACV … 
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DUURZAAM  INTERN LOOPBAANBELEID                  
       ANS DE VOS 

 

 

Duurzaam 

loopbaanbeleid 

Inzetbaarheid en 

Werkbaarheid 

Inclusief 
Ruimte voor 

maatwerk 

Anticiperend 

Actieve rol 

medewerker 

Loopbaan-

ondersteuning 

1. 
 

 



Wie doet wat in een intern loopbaanbeleid? 
 
 4 modellen  

 
 

       www.lont.org  
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3 VORMEN VAN INTERNE LBB 

Performance management cycle.png
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3 VORMEN VAN INTERNE LBB 
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3 VORMEN VAN INTERNE LBB 



Ontdek de setlist van de 
loopbaancoach 
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PROFIEL VAN DE LOOPBAANCOACH 

 

 



Beluister fragmenten uit 
het Vokans œuvre  



Loopbaanbeleid binnen Vokans 
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BEDENKINGEN 

Hoe integreren we loopbaanbegeleiding in ons huidig 
beleid en onze performance management cyclus? 

Wie zal de gesprekken voeren? 

Timing: standaard of op aanvraag? 

Wat met privacy? 

Verwachtingen van de werknemers? 

Koppeling met externe loopbaanbegeleiding? 
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START 

Verzamelen info 

Bevragen van leidinggevenden en staf 

Bevragen van de medewerkers 

Bevragen van directie 

 

 

 

 

 



projectteam 13.01.2014 

medewerker 

‘mens’ 

organisatie 

‘meten’ 

• wie is hij, wat kan hij en wat wil 
hij 

• individueel & ploeg 

• waar wil de organisatie/ploeg 
naar toe 

• doelen en wegwijzers 

START 



INTERNE LOOPBAANBEGELEIDING 

Motivering 

Bewaren van een evenwicht medewerker/organisatie 

Leiders laten groeien 

Consistentie tussen interne en externe 
loopbaanbegeleiding 

Integratie in bestaand loopbaanproces 

Gewijzigde wetgeving 

 

 



INTERNE LOOPBAANBEGELEIDING 

Doel 

‘Foto van elke ploeg’ - > planning  

Afstemming medewerkers op taken (balans) 

Visie op eigen loopbaan kennen (binnen of buiten 
Vokans) 

Verdere ontwikkeling aansturen dmv VTO, 
werkplekleren, coaching enz. + opname in POP 

 

 

 

 

 



INTERNE LOOPBAANBEGELEIDING 

Vormgeving 

Integratie in bestaande loopbaangesprekken 

Voor elke medewerker 

Gesprek tussen leidinggevende en medewerker, op 
aanvraag van één van de twee 

Gebruik van bestaande instrumenten, aangepast 

In combinatie met externe loopbaanbegeleiding 

 

 

 

 

 



LOOPBAANPROCES 

evalueren 

coachen 

plannen 

profiel 
afstemmen 

selecteren & 
recruteren 

uit dienst 
treden 

performance 
management 
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LOOPBAANGESPREK 

Werkbeleving   

Visie 
werkgever  

Visie  
medewerker  

 

Functioneren van de medewerker 

Medewerker in kaart brengen (competenties, waardend…) 

Loopbaanaspiraties van de medewerker/verkennen arbeidsmarkt 

POP 
Vooropgestelde doelen 
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LOOPBAANGESPREK 

Onderwerpen 

Persoonlijke waarden, competenties en valkuilen 

Inzetbaarheid obv competenties, ervaring en groeipotentieel 

Persoonlijke uitdagingen en ambities 

Drijfveren en motivatie 

Loopbaanvisie op lange termijn (binnen of buiten Vokans) 

VTO op maat 

Balans privé – werk 

Mobiliteit 
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LOOPBAANGESPREK 

Aanpak = waarderende benadering 

Waar zit jouw talent? 

Wat doe je graag? 

Waar geloof je in? 

Wat vind je belangrijk in je leven? 

In welke omstandigheden voel je je opperbest? 

Waar krijg je energie van? 

 

 

 



 Werken vanuit sterktes en mogelijkheden 

Doel / resultaat = 

• Waarderen wat goed is 

• Verhogen van motivatie 

• Stimulerend werken  

• Kansen op succes verhogen 

 

 

WAARDERENDE BENADERING 
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LOOPBAANGESPREK 

Resultaten 

Beter inzicht van beide partijen 

Eventueel optimalisatie van de huidige situatie 

o Jobcrafting 

o Job- of taakrotatie 

o Taakverrijking of taakverbreding 

o VTO, werkplekleren… 

 

 

 

 



Ga aan de slag met 
instrumenten uit de toolbox 
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TOOLBOX   

Een greep uit de toolbox van Vokans: 

Teamrollen 

Forrest-type  

Energiegevers en energievreters 

Kwaliteitenreflectie in team 
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CARROUSEL   

Talententoolbox 

Zones van comfort 

Competentiespel 

Loopbaanankers  

Werktype  

 

 

 

 



Swingende jamsessie: 
ervaringsuitwisseling 



LOOPBAANVRAAGSTUK 

Schrijf zelf een loopbaanvraagstuk op 
waarmee u onlangs geconfronteerd werd 
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WAAR DE MOSTERD HALEN? 

Instrumenten: handboek Vokans 

Instrumenten: www.lont.org 

Instrumenten: http://www.talententoolbox.nl/ 

Opzetten van een loopbaanbeleid: www.expeditieloopbaan.be 

Positief leerklimaat in uw organisatie: www.leerscan.vlerick.com 

Werkboeken: www2.vlaanderen.be/loopbaanontwikkeling/ 

Duurzame inzetbaarheid: http://www.vlaanderen.be/nl/ 
publicaties/detail/werken-aan-het-huis-van-werkvermogen-1 
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 “Een venster op interne en externe 
loopbaanbegeleiding” 
 

- Leuven: 6/10/15 en 13/10/15 

- Gent: 10/12/15 en 15/12/15 

 

DATA NAJAAR OPEN AANBOD 
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Bedankt om de tevredenheidsenquête in te 
vullen! 

 
Sofie Willems, Regiomanager Vokans Gent-Eeklo 

sofie.willems@vokans.be, 0477 61 03 50 

An Samyn, Regiomanager Vokans Waas en Dender 

an.samyn@vokans.be, 0473 52 39 97  

EVALUATIE 
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