LOOPBAANCOACHING
Kleinzand 8
5324 EJ Ammerzoden
T. 073 6126095
www.movethecrowd.nl
info@movethecrowd.nl

BASISOPLEIDING REGISTER NOLOC LOOPBAAN PROFESSIONAL
Algemene informatie:

Programma-onderdelen:

De arbeidsmarkt is structureel aan
verandering onderhevig en de rol
van de loopbaancoach verandert
daarin mee. Tijdens deze intensieve
en praktijkgerichte opleiding
Loopbaan Professional, worden alle
onderwerpen behandeld die voor
een loopbaancoach relevant zijn.
In deze interactieve opleiding staan
zowel het loopbaanproces, de
procedures als de rol van de
loopbaancoach centraal.
Na het volgen van deze opleiding
ben je in staat om cliënten
professioneel te begeleiden in hun
loopbaanvragen.
De focus van deze opleiding ligt op
het “doen”, uiteraard onderbouwd
door een stevig theoretisch
fundament.

• Geschiedenis loopbaancoaching
• De veranderende arbeidsmarkt
• Taken en rollen van de
loopbaanprofessional
• Verantwoordelijkheden
• Soorten loopbaanvragen vanuit de
werkgever
• Soorten loopbaanvragen vanuit de
cliënt
• Het vormgeven van een
loopbaantraject
• De opbouw en de fases van een
begeleidingsplan
• De stappen in het
begeleidingsproces
• De haalbaarheid van een
loopbaanvraag
• De relatie tussen de coach en de
cliënt
• Basisprincipes van coaching
• De attitude en houding van de coach
• Het opbouwen van een
vertrouwensband met de cliënt
• De structuur en inhoud van het
intakegesprek
• Objectief waarnemen
• Het stellen van de diagnose
• Het formuleren van
begeleidingsdoelen
• Acceptatie krijgen op het
begeleidingsplan door de client
• Communicatiemodellen
• Non-verbale afstemming
• Inzicht in voorkeurssystemen
• Volgen en leiden
• Verschillende vraagtechnieken
toepassen
• Theoretische achtergrond
gedragsverandering

Doelgroep:
Je wilt je bekwamen in het
begeleiden van
loopbaanvraagstukken als
zelfstandig loopbaancoach of als
verdieping en professionalisering
binnen je huidige (HR) functie
Move the Crowd:
Move the Crowd is NOLOC
gecertificeerd en biedt deze
opleiding aan met 4 zekerheden:
1. Move the Crowd Certificaat
2. Kort(st)e doorlooptijd
3. Laagste prijsgarantie
4. Praktijkgericht

• Omgaan met weerstand bij de client
• Het toepassen van motiverende
gesprekstechnieken
• De verschillen herkennen en
erkennen van X,Y,Z generaties
• De toolkit van de
loopbaanprofessional
• Inzicht in de verschillende
assessments en testen
• Verschillende werkvormen inzetten
• Actuele trends in de arbeidsmarkt
• Marktbenaderings kanalen
• Trends in talentmanagement
• Cliënten ondersteunen in personal
branding
Vooropleiding:
Een HBO werk en of denkniveau.
Duur:
4 dagen (8 dagdelen)
Investering:
€ 2.595,00 vrij van BTW

De opleiding kenmerkt zich door een
interactieve setting, waarbij de
persoonlijke leerdoelen van de
deelnemers centraal staan.
De opleiding is zeer praktijkgericht,
kent een stevig theoretisch kader,
afgewisseld met oefeningen,
rollenspellen, opdrachten en
uitwisseling van ervaringen.
De docenten/trainers komen allemaal
uit de praktijk en zorgen voor een
optimale leerervaring in een veilige,
plezierige en onderhoudende setting.

