
 

 

 

 

Training ‘Loopbaancoaching voor HR-professionals’ 
Ontwikkeld door VistaNova in opdracht van het P&O Netwerk van Aedes

  

Loopbaanbegeleiding stimuleert de zelfsturing, 

vitaliteit en ontwikkeling van medewerkers, 

oftewel een leven lang leren. 

Loopbaanbegeleiding draagt bij aan flexibele 

inzet en betere matching. Werken aan 

duurzame inzetbaarheid, een leeftijdsbewust 

personeelsbeleid en het ondersteunen van een 

beweegcultuur krijgt zo handen en voeten. 

 

Vaak hebben medewerkers één voet op het 

gas en tegelijk trekken ze de handrem aan. In 

deze training gaan we aan de slag met 

instrumenten die jou als P&O’er kunnen 

ondersteunen. We kijken met een systemische 

blik naar de organisatie en de medewerker.  

We werken met korte deblokkerende - en 

koerszoekende technieken om in een passend 

tempo én op maat de beweging in de 

gewenste richting te versterken.  

 

Al werkende in de training evalueren, 

stimuleren en versterken we de 

loopbaanbegeleiding en -

coachingsvaardigheden. 

 

De training wordt verzorgd door Agnes 

Brinkhof. Zij is als ervaren trainster en 

(loopbaan)coach verbonden aan VistaNova, 

School voor loopbaan & leiderschap.  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.agnesbrinkhof.nl/index.html
http://www.agnesbrinkhof.nl/index.html
https://www.vistanova.nl/


 

 

 
 

 

 

Programma  

* Voorafgaand aan de driedaagse training vindt een telefonische intake plaats 

 

Dag 1: Zelf aan de slag met het Koersonderzoek 

- De essentie van het koersonderzoek  

- Contact en contract: de driehoek van klant, P&O, HR en organisatie 

- CV en wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik?  

- Systemisch kijken naar loopbaanvragen en de organisatiedynamiek 

- Kernkwadrant en/of elementenvierhoek  

- Praktijkopdrachten: tweetallen samenstellen  

 

Dag 2: Van nu naar de toekomst 

- Praktijkopdrachten en samenwerking tweetallen bespreken 

- Koersgesprekken, waaronder deblokkerende en koerszoekende opdrachten 

- De kunst van het kiezen: dilemmacoaching 

- Het meest vitaliserende loopbaanperspectief 

- De methodiek van e-coaching inzetten bij loopbaancoaching  

- Praktijkopdracht: aan de slag met e-coaching  

 

Dag 3: Actieplan, elevatorpitch verdieping en integratie 

- Praktijkopdrachten bespreken 

- Actieplan en elevatorpitch 

- Gerichte verdieping op basis van de vragen van de deelnemers 

- Coachingsvaardigheden waaronder zelfsturing versterken en omgaan met 

overdracht- en tegenoverdacht  

- Organisatiecontext en vertaalslag van de methode naar de eigen organisatie 

- Presentatie eigen missie en kwaliteiten als loopbaanbegeleider 

- Afronding en uitreiking certificaten 

 

 



 

 

 
 

Huiswerk en tijdsinvestering 

 

Tussen de trainingsdagen zitten minimaal drie en maximaal vijf weken.  

 

 Je voert in tweetallen praktijkopdrachten uit en oefent zo de opdrachten uit het 

Koersonderzoek.  

 Er wordt een groepsapp aangemaakt voor alle deelnemers en de trainer voor het stellen van 

tussentijdse vragen en het geven van feedback. 

 De tijdsinvestering tussen de trainingsdagen is 6 uur (bijvoorbeeld voor het lezen van literatuur 

en het maken van extra opdrachten).  

 Je ontvangt een werkmap, met daarin opgenomen literatuur, het Werkboek Koersonderzoek 

en de Handleiding bij het Werkboek Koersonderzoek (papieren en digitale versie). 

Interesse? Geef je dan hier op! 

http://bijeenkomsten.aedes.nl/training_loopbaancoaching_hr_2018/subscribe?invitation_key=CHgB5Y8qV9Sw6hkw56TL9ihTJ2ludl9rZXlfdjInCnAxCkk5OTE4MQpJNDU2OTY4NQpTIlx4MWYhXHhiZVx4OWJ0J1x4N2ZceGU1XHhlNVx4ODUsW1x4YmRceGFkXHhkNE5ceGM1XHgwMm5ZXHhjYVx4YjgkXHhmMklceDg0ezZceGEyPFx4MWZfIgpwMgpOTk50cDMKLg..&survey_id=88660

