
  

 Inspiratie om te Veranderen 
  

Is het tijd om anders te werken? Of om je functie aan te passen?  

Als je je werk beter wilt laten aansluiten op je talenten,  

dan volg je het programma ‘NL leert door’.  

Je verbreedt je kansen en word je meer bewust van je talenten.  

  

  
 

 

 

Het programma in één oogopslag: 
 Kennismaking: telefonische intake op afspraak 
 Arbeidsmarkt scan: Persoonlijk advies over je 

kansen wanneer je anders wilt werken 
 Nabespreking arbeidsmarktscan  
 Loopbaan assessment: Jouw talenten in beeld 

krijgen, zorgt voor zelfinzicht 
 Nabespreking loopbaan assessment  
 Terugkoppeling aan de hand van jouw kansen in 

combinatie met jouw kwaliteiten  
 

Telefonische kennismaking en intake: 
We beginnen onze kennismaking met een 
telefonische intake. Tijdens dit gesprek bepalen we 
of dit programma bij jou past; wat jouw 
verwachtingen zijn en wat je nodig hebt. 
 

Arbeidsmarktscan:  
Je brengt jouw mogelijkheden op de arbeidsmarkt in 
kaart. We houden daarbij rekening met jouw functie, 
opleidingsniveau en het aantal werkzoekenden in je 
regio. Je krijgt een indicatie van de vacatures die 
passen bij jouw profiel en belangstelling. 
 

Bespreking arbeidsmarktscan:  
Door de bespreking van jouw kansen in werk, kun je 
gericht zoeken naar een rol in een andere branche òf 
kiezen voor (om)scholing.  
 

Loopbaanassessment:  
We brengen samen je sterke punten en kwaliteiten in 
beeld. Zo kom je erachter wat jouw talenten zijn en 
welke rollen in werk bij jou passen.  
 

Bespreking loopbaanassessment: 
Wanneer je bewust wordt van wat je kunt, ga je dit 
ook op de werkvloer ervaren. Je komt tot jouw eigen 
kern. Anderen herkennen je talenten en vragen je om 
jouw unieke bijdrage in te brengen.  
 

Combinatie bespreking arbeidsmarktscan en 
loopbaanassessment: 
De kansen die in kaart gebracht zijn, worden naast 
jouw mogelijkheden gelegd. Hierdoor ontstaan 
nieuwe perspectieven om met jouw kwaliteiten 
anders tot je recht terecht te komen.  
 
 

 

 

 
Wil je groeien in je professionele ontwikkeling? Of solliciteren 
naar een nieuwe functie? Met jouw persoonlijke kwaliteiten is 
meer mogelijk dan je denkt.  
 
Op een andere manier, of op een andere plek, kun je met 
jouw vaardigheden ook tot je recht komen. Maar hiervoor 
moet je je wel bewust zijn van je talenten. Zo kan jij je 
perspectief verruimen en meer mogelijkheden benutten.   

 

 
Wat houdt dit programma in? We werken aan jouw zicht 
op de arbeidsmarkt, en op jouw eigenschappen aan de hand 
van twee scans. Door de coaching krijg je inspiratie en 
energie om te veranderen in functie of positie. Jouw 
persoonlijk perspectief verandert ook.  
 

Voor wie is het programma Inspiratie om te Veranderen?  
Dit programma bestaat uit één-op-één contactmomenten 
voor wie wil kennismaken met loopbaancoaching. Wie zich 
wilt oriënteren op werk en persoonlijke kwaliteiten in beeld 
wil krijgen, ontvangt steun en advies. Je tijd en tempo zijn 
voor ons bepalend. Jouw toekomstperspectief is leidend.  
 

Dit programma is gebaseerd op nlleertdoor.com Wil je na 
dit opstap pakket extra verdieping? Met de combinatie van 
de arbeidsmarktscan en assessment kun je je oriënteren op 
jouw mogelijkheden. Meer verdieping zorgt daarnaast voor 
de skills en tools om hier je voordeel mee te doen. 

 

Waarom zou je kiezen voor extra verdieping? 
Je verlengt jouw begeleiding door te werken aan reflectie en 
zelfkennis. Het programma van ‘NL leert door’ dient als een 
opstap voor de Masterclass Kracht, Kerntalenten en 
Zichtbaarheid begin 2021. We kijken naar jouw drijfveren 
en je wordt je bewust waar je jouw talenten kunt inzetten. 
Door de opbouw van het programma werk je stap voor stap 
aan verandering. Energie en inspiratie zijn gegarandeerd. 

 
Wat vragen wij van jou? Jouw inzet is nodig voor het 
realiseren van de gewenste verandering. Daarom is je 
actieve aanwezigheid en voorbereiding van belang. Als je 
met reflectie en feedback wilt werken aan je eigen 
ontwikkeling, ben je van harte welkom. Hierdoor vind je een 
rol die optimaal aansluit op jouw persoonlijke kwaliteiten. 

 
 
 
 

MENTARIS   
Kortekade 13C  (010) 2125868 
3062 GK Rotterdam  (06) 290 33 790 

margot.thomassen@mentaris.nl 
 

Voor een overzicht van onze andere bijeenkomsten: 
https://mentarisloopbaancoaching.nl/trainingen-en-events/ 

 
 
 

Investering  
De waarde van dit programma bedraagt €700,-*  
Jij investeert €99,-* die je terugkrijgt in de vorm van extra 
verdiepingskorting voor de Masterclass, wanneer de ‘NL 
leert door’ subsidie wordt toegekend.  
 
*Alle prijzen zijn incl. btw. 
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