You Didn’t Come This Far To Only Come This Far

Wil je meer voldoening halen uit je huidige werk? Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging of heb je andere
ontwikkelings- of loopbaanvragen? Dan kun je gebruik maken van het gratis Ontwikkeladvies.
Iedereen tot de pensioengerechtigde leeftijd kan hiervoor in aanmerking komen. Een mooie kans voor kosteloze
(her)oriëntatie en voor bij - of omscholing.
In het Ontwikkeladvies staan jouw persoonlijke groei en toekomstplannen centraal. Tijdens een aantal
gesprekken wordt gekeken waar jouw kansen op de arbeidsmarkt liggen, waar jij je nog kunt ontwikkelen en hoe
je jouw werk leuk kunt houden. Nu en in de toekomst. Eventueel kan het traject online worden uitgevoerd; o.a.
via video coaching en online tools. De volgende aspecten kunnen een onderdeel zijn van het Ontwikkeladvies:
•
•
•
•
•
•

Een arbeidsmarktscan
Huidige en toekomstige arbeidsmarktkansen voor jouw regio.
Overzicht van welke beroepen of vakgebieden nog meer interessant zijn + een overzicht van waar hier
vacatures voor zijn.
Psychologische vragenlijsten, waarmee de resultaten van de arbeidsmarktscan worden verdiept.
Een beroepenverkenner, waar je kan zien wat wensberoepen en vakgebieden inhouden en wat het
perspectief is.
Een vacature zoekmachine waarmee je meteen naar passende vacatures kunt zoeken.

Vanzelfsprekend zijn vitaliteit en duurzame inzetbaarheid ook aspecten die aangepakt kunnen worden.
Mijn naam is Franz Maissan en ik ben arbeidspsycholoog. Naast mijn functie als docent Arbeids- en
organisatiepsychologie, werk ik als (loopbaan)coach en trainer op het snijvlak van mens en werk. Daarnaast leid
ik, als ontwikkelaar van en docent bij diverse geaccrediteerde opleidingen op het gebied van coaching en
loopbaanadvies, loopbaanprofessionals op.
Mensen en organisaties helpen ontwikkelen en groeien is de rode draad in mijn loopbaan. Maatwerk en
professionaliteit zijn belangrijk voor mij; iedereen is immers anders. Ik ga uit van oplossingsgerichte positieve
psychologie, met een concrete, praktische en doelgerichte aanpak, zonder bezinning en bezieling uit het oog te
verliezen. Geen problemen, maar uitdagingen en niet achteruit, maar vooruit kijken: from Vision to Reality.
Wil je een Ontwikkeladvies of meer informatie, neem dan contact met me op:
06-51677540
e-mail: franz.maissan@outlook.com of info@trans-vision.nl
website: www.trans-vision.nl
Accreditaties en lidmaatschap
-

CMI; C-niveau; register loopbaanprofessional en CMI mentor
NIP; registerpsycholoog: A&O psycholoog, Psycholoog Trainer, Beroepskeuze & Loopbaan psycholoog en
Europees psycholoog
BKA (Register van Beroepskeuzeadviseurs)
NOLOC loopbaanprofessional, CMI gecertificeerd
IIP (Investors in People)
NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches)
CRKBO

Zie ook: https://www.hoewerktnederland.nl/ en https://www.hoewerktnederland.nl/werknemen/leren-enontwikkelen/nl-leert-door/werknemers.

