VOS OPMAAT
C O N S U LTA N C Y

45+ ONTWIKKELADVIES
Hou de regie over jouw (droom-) baan

45+ ONTWIKKELADVIES
Het ontwikkeladvies helpt werkende 45-plussers
om na te denken over je toekomstige loopbaan.
Hoe zorg je ervoor dat je in een veranderende
arbeidsmarkt regie houdt over je eigen carrière?
Blijf met plezier aan het werk tot je pensioen!
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JOUW
SITUATIE
Je wilt inzicht in persoonlijk talent, sterktes en
zwaktes en hoe je dit optimaal kunt inzetten
Je wilt meer regie over je carrière
Je weet niet of je op deze manier je pensioen gaat
halen
Je loopt vast in je huidige baan
Je wilt weten of een ander vakgebied bij je past en
wat je toekomstmogelijkheden daarbij zijn (voordat
je aan een opleiding begint)
Je bent werknemer, ambtenaar of zelfstandige
zonder personeel van 45 jaar of ouder en
minimaal12 uur per week werkzaam

PERSPECTIEF OP DE TOEKOMST

HET TRAJECT

Het Ontwikkeladvies 45+ helpt werkende 45-plussers
om na te denken over je toekomstige loopbaan. Hoe
zorg je ervoor dat je in een veranderende
arbeidsmarkt regie houdt over je eigen loopbaan?
Digitalisering vraagt andere vaardigheden van jou als
werknemer over 10 jaar. Voordat het zover is, is het
goed om je nu hierop voor te bereiden.
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De overheid heeft budget beschikbaar gesteld voor
alle werkende 45-plussers. Hierdoor kunnen wij jou
helpen met (gratis) advies over bovenstaand
vraagstuk. Samen met een ervaren loopbaanadviseur
denk je na over de toekomst van jouw persoonlijke
loopbaan. Door middel van verschillende analyses
onderzoeken we welke talenten en sterke punten jij
hebt, en welke kansen er in de toekomst zijn op de
arbeidsmarkt. Ook kijken we hoe jij jezelf hierop zo
goed mogelijk kunt voorbereiden. Kortom, alles om
ervoor te zorgen dat jij gezond én met plezier tot aan
je pensioen kan blijven werken.

EEN TRAJECT OP MAAT
2 gesprekken met je vaste consultant
Persoonlijk ontwikkelplan waarin jouw
mogelijkheden en stappen staan beschreven
Beroepskeuzetest op basis van jouw competenties
Persoonlijke opdrachten om je te helpen stappen
te maken in jouw proces
Praktische tools en achtergrondinformatie waar je
zelf mee aan de slag kunt

TASTBAAR TALENT
Inzicht in persoonlijke kwaliteiten, beperkingen,
ambities en mogelijkheden
Inzicht in kwaliteiten en wensen gekoppeld aan
jouw kansen op de arbeidsmarkt
Met plezier aan het werk tot je pensioenleeftijd
Een advies voor de korte én lange termijn
Een persoonlijk ontwikkelplan om jouw doelen
ook te realiseren

JIJ BENT BELANGRIJK
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WERKWIJZE

Je krijgt een vaste, ervaren consultant
Heldere en snelle communicatie
Praktische en stapsgewijze aanpak
We stoppen pas als de doelstellingen bereikt zijn
Eerlijke en respectvolle benadering
We zetten ons netwerk voor je in
Ook na het traject staan we voor je klaar
Een rustige omgeving
Gratis parkeren voor de deur
Hele goede koffie

GRATIS ADVIES?
De overheid heeft voor 45-plussers uit diverse
sectoren budget beschikbaar gesteld waarmee je
advies kunt krijgen over bovenstaand vraagstuk. Dit
advies is door deze subsidie voor jou dus gratis. Wij
regelen de subsidie voor jou. Bekijk de voorwaarden
en geselecteerde beroepsgroepen via deze link. De
regeling loopt tot 10 januari 2020.

OOK VOOR LEIDINGGEVENDEN
De subsidie maakt het mogelijk om ook jouw
leidinggevende te adviseren. Het is belangrijk dat
ook hij/zij leert omgaan met en kan inspelen op (de
uitkomsten van) het Ontwikkeladvies. Ben je
leidinggevende? Tip dan je medewerkers op deze
regeling! Uiteindelijk werk je samen aan de
ontwikkeling van je medewerker én de organisatie.

Kijk voor de exacte voorwaarden op deze website.

EVIDENCE-BASED
Voor onze diensten maken wij gebruik van de
(nieuwste) inzichten uit de wetenschap.
We gebruiken de theorieën over management en
(zelf)leiderschap van o.a. Stephen Covey, Jim
Collins en Robert Quinn en het duurzame
inzetbaarheidsmodel 'Huis van Werkvermogen'.
Daarnaast zetten we de DISCOVER potentieel
analyse in. Dit is een gevalideerd instrument om
iemands persoonlijkheid in kaart te brengen op
basis van gedrag, drijfveren en talenten.

JIJ BENT BELANGRIJK
Je krijgt een vaste, ervaren consultant
Heldere en snelle communicatie
Praktische en stapsgewijze aanpak
We stoppen pas als de doelstellingen bereikt zijn
Eerlijke en respectvolle benadering
We zetten ons netwerk voor je in
Ook na het traject staan we voor je klaar
Een rustige omgeving
Gratis parkeren voor de deur
Hele goede koffie
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We zijn altijd op de hoogte van de nieuwste trends
en ontwikkelingen. Deze inzichten vormen we om
tot praktische technieken, hand-outs, opdrachten en
checklists zodat alles voor jou in één oogopslag
tastbaar wordt.

Wij zijn Vos Opmaat
Consultancy, een van de
grootste spelers op HR-gebied
in Noord-Nederland.
We hebben een grote passie
voor het talent van mensen, de
organisatie waarin zij werken en
alle raakvlakken hiertussen.
Ons doel is om al dit
(verborgen) talent tastbaar te
maken!
Door te focussen op competenties,
cultuur, structuur én leiderschap maken
wij talent tastbaar én toepasbaar.
We verbinden én ontwikkelen mens en
organisatie, zodat er met meer energie,
bevlogenheid en effectiviteit aan
organisatiedoelstellingen gewerkt
wordt.

MAAK TALENT
TASTBAAR

DE VOLGENDE STAP VOOR JOU, JE
TEAM OF JE ORGANISATIE
TALENTONTWIKKELING
Talentscan
Heroriëntatie
Loopbaanbegeleiding
Outplacement & re-integratie
Performance coaching
Stress-en burnout begeleiding
Jobcoaching
Young professional begeleiding

TEAMONTWIKKELING
Teambuilding
Persoonlijk Leiderschap
Assessments & teamsamenstelling

TALENTMANAGEMENT
(Interim) HR Management en advies
Duurzame inzetbaarheid
Verzuimmanagement
Verander management
Strategie, cultuur en leiderschap

PERSOONLIJK CONTACT?
www.vosopmaat.nl
info@vosopmaat.nl
050-5035568
Kielerbocht 27-4, 9723 JA, Groningen

