
 

 

Aanbod Careercoach® 
 

Loopbanen zijn in beweging. Ze zijn onvoorspelbaar en dynamisch geworden, waardoor u als HR 
professional enkel nog loopbanen kan faciliteren en niet meer “managen”. 

In de praktijk betekent dit het afstemmen van het individuele psychologische perspectief van uw 
medewerkers – zij willen een interessante, zinvolle job en loopbaan – en het meer strategische 
organisatie perspectief, gericht op continuïteit en performantie. 

Concreet betekent dit voor de organisatie een voldoende flexibel beleid met ruimte voor de wensen 
van de medewerkers en voor de medewerkers het opnemen van de eigen verantwoordelijkheid en 
zich zelfsturend opstellen in de loopbaan. 

Dit betekent voor vele organisaties een cultuuromslag, die noodzakelijk is om resultaten te boeken 
op vlak van war for talent, inzetbaarheid, groei en innovatie. 

CareerCoach® ontwikkelt oplossingen die bijdragen het hanteerbaar maken van nieuwe loopbanen 
voor organisaties en individuen. 

Onze toegevoegde waarde bevindt zich op 3 grote deelcomponenten: 

1. Evidence based indicatoren voor beslissingen die rekening houden met gedrag 
2. Gerichte interventies voor individuen en groepen  
3. Analytics projecten 

1. Evidence based indicatoren voor beslissingen die rekening houden met gedrag 
1.1. Voor individuen 
Verhoog de kwaliteit van uw gesprekken door te werken met de Career Fitness Profiler in  

- Loopbaangesprekken 
- Coaching 
- Assessment-  en development centers 
- Re-integratiegesprekken na langdurige afwezigheid 

De generieke indicator Career Fitness Indicator zegt iets over de gezondheid van de loopbaan 
van het individu: 

 

 

Een totaal rapport  kan u bekijken op de webpagina van het event. 

  



 

 
1.2. Voor organisaties 
Krijg vat op uw organisatie door te sturen op indicatoren i.f.v. specifieke outcomes:  

- Waar zit energie in uw organisatie?  
- Hoeveel verandering kan de organisatie aan? 
- Waar zitten risico’s voor burn-out?  
- Waar zit risico voor turnover? 
- Waar zit management potentieel? 
- Waar zit salespotentieel? 
- Waar zitten de brokers of sponsors voor verandering? 
- Waar zit intrapreneurship? 

Deze indicatoren worden opgenomen gegenereerd in praktische, evidence based, management-
rapporten met aanduiding van hefbomen waarop u kan sturen. 

2. Interventies om inzichten om te zetten in toegevoegde waarde  
De waarde van een goede diagnostiek zit in de specifieke oplossingen waartoe die aanleiding geeft. 
Om ervoor te zorgen dat je bedrijf ook waarde realiseert uit de opgedane inzichten, bieden we 
ondersteuning voor het bereiken van uw mensgebonden resultaten. 

Voor organisaties komt dit neer op:  

- ondersteuning van pilootprojecten 
- workshops om uw werknemers hun zelfsturend potentieel te leren ontdekken én vergroten 
- train-the-trainers: wapen uw HR- en lijnpersoneel voor hedendaagse loopbaanontwikkeling 
- career development trajecten 
- opzetten en faciliteren van dialoog rond loopbaanbeleid binnen uw organisatie door het 

betrekken van alle stakeholders 

Indien u nood zou hebben aan uitgebreide implementatietrajecten, werken we ook samen met  
gespecialiseerde HR-dienstverleners uit ons ruime netwerk. 

De kracht van onze oplossingen ligt in het koppelen van analytics voor het management aan 
ontwikkeling op individueel niveau, voor maatregelen die gedragen worden en dus echt effect 
hebben. 

3. Analytics projecten 
Heeft u een echt complex probleem en wil u ontdekken hoe u hierop vat kan krijgen via metrics die 
voor uw organisatie uniek zijn?  

Dan hebben wij een team van PhD’s ter beschikking die in uw bedrijf diepgaand op zoek gaan naar de 
indicatoren van het probleem, de onderliggende drijvers en de oplossing die voor uw organisatie 
optimaal is. Telkens door een combinatie van de meest geschikte data en analysemethoden (natural 
language processing, statistische analyse, deep learning, …) wordt daarbij een beslissingsmodel 
ontwikkeld waar u zelf achteraf interactief mee aan de slag kan, alsook de wetenschappelijk 
onderbouwde aanbevelingen waar u direct mee aan de slag kan.   
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