Ontwikkeladvies
Informatie voor werkgevers

Persoonlijke ontwikkeling, om- en bijscholing, een duurzaam toekomstperspectief op de
arbeidsmarkt. Belangrijke zaken om over na te denken, zeker ook in deze “coronatijd”. Zo
snel als de arbeidsmarkt nu verandert, hebben we nog niet eerder gezien. In de ene branche
dreigt grootschalig baanverlies en in de andere sector liggen grote arbeidskansen voor het
oprapen. Hoe bereid je je personeel hier op voor? Welke stappen moeten zij zetten? In deze
omstandigheden is het altijd verstandig om naast een plan A ook een plan B voorhanden te
hebben. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gestart met “NL leert door”,
een steunpakket voor iedereen die aan het werk is en wil blijven of aan het werk wil komen:
werknemers, flexwerkers, werkzoekenden en zzp-ers. Dus ook uw medewerkers kunnen bij
Calder Werkt terecht voor een ontwikkeladvies.

“

“

Het ontwikkeladvies van Calder Werkt bereidt de medewerker voor op de
veranderende arbeidsmarkt. Samen kijken we naar zijn of haar wensen en
verwachtingen voor de toekomst. We helpen uw medewerker zowel met plan
A als met plan B, zodat deze altijd regie heeft over zijn of haar eigen loopbaan!

Waarom een ontwikkeladvies?

Kosten

De arbeidsmarkt is enorm in beweging en het UWV kondigt een grote groei
aan van werklozen. Misschien staan er ook in uw organisatie banen op de
tocht of is het tijd voor een organisatieverandering. Dan is dit hét moment
om uw medewerkers te laten nadenken over hun toekomst. Willen ze binnen
hun eigen vakgebied blijven werken en zich verder ontwikkelen? Of hebben
ze juist de ambitie om in een andere sector aan de slag te gaan? Hebben
uw medewerkers om- of bijscholing nodig voor hun toekomstplannen? Waar
ligt hun kracht en waar krijgen ze energie van? Waar liggen kansen? De
loopbaanadviseur van Calder Werkt helpt uw medewerkers alle antwoorden
te vinden die ze nodig hebben om een duurzame toekomst op de arbeidsmarkt
vorm te geven.

Vanuit het steunpakket “NL
leert door” zal de overheid
het ontwikkeladvies volledig
voor
uw
medewerkers
bekostigen. We zorgen er
samen met u voor dat aan
alle voorwaarden voor deze
bekostiging
zal
worden
voldaan.

Zo ziet het ontwikkeladvies eruit:
Het ontwikkeladvies van Calder Werkt bestaat uit een ontwikkelassessment (vitaliteit, competenties, veerkracht,
werkomstandigheden, werkrelaties, loopbaan- en ontwikkelingsopties, verkenning kansrijke beroepen) gecombineerd met
persoonlijke loopbaancoaching. De medewerker start met een inventarisatie van interesses, kwaliteiten en competenties.
Vervolgens worden deze gecombineerd om te zien hoe en waar deze mix van mogelijkheden in te zetten is, waarbij de wensen
en verwachtingen van de medewerker een centrale rol spelen. Onze loopbaanadviseur begeleidt uw medewerker bij elke stap;
van het formuleren tot het realiseren van je doelen. De loopbaanadviseur is daarbij niet bang om de medewerker een spiegel
voor te houden, zodat deze zichzelf nog beter leert kennen: wie ben ik, wat heb ik nodig en wanneer ga ik met plezier naar
mijn werk? Daarnaast kijkt uw medewerker samen met de loopbaanadviseur naar de kansen binnen en buiten uw bedrijf:
welke zouden passend zijn en wat is er nodig om daar te komen?

“

“

Zo creëren we gezamenlijk een foto van de positie van uw medewerker op de arbeidsmarkt: zijn
of haar krachten, skills en verwachtingen gekoppeld aan de kansen die dat biedt. Dit beeld vormt
de arbeidsmarktwaardescan van uw medewerker.

Waarom Calder Werkt?
Groei en toekomstplannen
staan centraal
Open en respectvolle begeleiding;
we doen het samen
Concrete en realistische c.q.
haalbare adviezen
Maatwerk in overleg met werkgever
en werknemer is mogelijk
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Verdiepende loopbaancoaching
met inzet van gevalideerd
onderzoekinstrumentarium
Loopbaancoaches met jarenlange
expertise in ontwikkeladviezen voor
mensen uit uiteenlopende werkvelden
Landelijk dekking, dus altijd in
de buurt met grote flexibiliteit in
afspraakmomenten
Mogelijkheid om het hele
ontwikkeladvies online en met
beeldbellen uit te voeren
Al onze locaties zijn volledig ingericht
conform RIVM-richtlijnen.

Interesse?
Meld je dan aan via het formulier op deze site. Wij nemen
contact met je op om je over het verdere verloop en de
subsidiemogelijkheden te informeren. Heb je vragen, dan
kun je ook bellen of mailen met Calder Werkt.
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