
Professionele 1 op 1 loopbaantrainingen 
Volledig gesubsidieerd vanuit het 
STAP-scholingsbudget 

Deel 1: Jouw Loopbaankompas

Snel inzicht in eigen kwaliteiten, competenties, 
interesses en welke functies en richtingen hierbij 
passen. Je krijgt tips en tools voor meer voldoening 
en plezier in je werk (jouw loopbaankompas).   

1. Je start met een individueel online intakegesprek met een 
ervaren en gecertificeerde loopbaantrainer. Je maakt kennis, 
bespreekt je situatie, bepaalt doelstellingen en krijgt een 
toelichting op het programma en de opdrachten.  

2. Je ontvangt een digitaal werkboek met theorie en praktische 
opdrachten. Hier ga je zelf mee aan de slag. Dit vormt de 
input voor een individuele online trainingssessie met jouw 
loopbaantrainer.           

3. Je doet een digitaal assessment met behulp van 2 digitale 
en professioneel gevalideerde testen. Allereerst wordt 
vastgesteld wat jouw voorkeursrollen, behoeften en gedrag in 
werk zijn. Op basis hiervan ontvang je een profiel en duidelijke 
schriftelijke rapportages. Daarna volgt een beroepskeuzetest 
die inzicht geeft in je professionele interesses en 
competenties en welke beroepen, rollen en branches hierbij 
passen. Ook hiervan ontvang je een schriftelijke rapportage.

4. Je krijgt een individuele online trainingssessie met jouw 
loopbaantrainer: de gemaakte opdrachten en testuitslagen 
worden individueel besproken. Je wordt geleerd wat je hieruit 
kan halen en hoe je dit moet duiden. Gezamenlijk wordt 
gekeken naar je ‘profiel’ en wat dit betekent voor je huidige of 
toekomstige werk: welke (andere) accenten wil je leggen voor 
werk dat bij je past en je vitaal houdt? Je ontvangt een format 
voor een plan van aanpak en vult deze in. Dit vormt jouw 
actieplan voor de komende periode.      

  

Vanaf 1 maart 2022 kun je gebruik maken  
van een subsidie van de overheid van  
€ 1.000,- per jaar voor scholings- 
activiteiten voor het vergroten van je 
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.
 
Stapwerkt.nl biedt in samenwerking 
met Harmen den Blijker & Partners  
een individuele loopbaantraining  
aan bestaande uit 2 delen:
Deel 1: Jouw Loopbaankompas
Deel 2: Your Next Step 

5. Je ontvangt een praktisch sturingsmodel (Loopbaankompas) 
dat je a.h.v. jouw situatie invult. Hiermee kun je op elk moment 
in je loopbaan beter inzicht krijgen in jouw werksituatie. Je 
leert aan welke ‘knoppen’ je kunt draaien om meer energie en 
voldoening te halen uit je huidige baan. Ook geeft het inzicht 
in jouw “next step”.

6. In een individuele follow up sessie na enkele weken wordt 
samen met de loopbaantrainer geëvalueerd hoe je voortgang 
is en waar je eventueel tegenaan bent gelopen. Je wordt 
geleerd inzichten te vertalen naar actie en gekeken naar wat je 
hierbij nog verder nodig hebt. Je krijgt een doorkijkje naar  
deel 2: Your Next Step.

Aanmelden kan d.m.v. het sturen van een mail naar  
info@loopbaanservices.nl. Vermeld hierbij je naam, 
e-mailadres, mobiele nummer, welke training je 
wilt volgen (1,2 of beide) en je voorkeur voor het 
startmoment: april, juni, september of november 2022. 

Let op: bij de STAP-subsidie geldt: ‘wie het eerst 
komt, wie het eerst maalt’ dus stuur je mail z.s.m. en 
bij voorkeur voor 1 maart 2022.

Zodra STAP-subsidie kan worden aangevraagd ontvang je 
daarvan direct bericht. We begeleiden je bij deze aanvraag 
die je persoonlijk moet doen. Zodra STAP-subsidie aan 
jou is toegekend moet je binnen 3 maanden starten met 
de opleiding. Wij maken hiervoor in overleg met jou een 
planning. 

Voor aanmelden, vragen of meer informatie:   
info@loopbaanservices.nl / tel. 06-51716804



Harmen den Blijker & Partners zijn 
ervaren gecertificeerde loopbaan-
professionals. Online en op locatie 
werkzaam binnen de hele 
Randstad.

✔ 15+ jaar aan kennis, kunde 
 en ervaring
✔ 100+ opdrachtgevers  

(zowel profit als non-profit) 
✔ 1.500+ cliënten succesvol 
 begeleid
✔ 10.000+ coachingsuren uitgevoerd 

Kosten
€ 499,- (vrijgesteld van BTW) per trainingsmodule. 
Bij tegelijkertijd aanmelden voor trainingsmodule 
1 en 2 kan in 1x STAP-subsidie (à € 998,-) worden 
aangevraagd voor het gehele trainingsprogramma. 
Dat scheelt tijd en geeft duidelijkheid (want voor de 
STAP-subsidie geldt: “op is op”).   

Doelgroep en aanvangsniveau
De trainingen staan open voor iedereen met enige 
jaren werkervaring op minimaal MBO-niveau.
Een lerende en zelf reflecterende houding is nodig 
om resultaat te halen uit de trainingen. In het 
intakegesprek wordt dit besproken en getoetst.     

Studieduur en -belasting
Per trainingsmodule is er 2 uur individueel contact 
met de docent. Daarnaast is er voor de deelnemer 
ca. 8 uur per module aan studiebelasting voor 
het bestuderen van de theorie en het maken van 
opdrachten en testen. De intake en individuele 
trainingssessies worden in overleg met de 
deelnemer ingepland binnen een periode van 3 
maanden.        

Lesmaterialen 
Elke deelnemer ontvangt een digitaal werkboek 
en schriftelijke rapportages van testen. Ook krijgt 
elke deelnemer toegang tot video’s en formats. 
De materialen zijn auteursrechtelijk beschermd 
en uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van 
de deelnemer. De ontvangen materialen mogen 
niet door de deelnemer worden verspreid of ter 
beschikking gesteld aan derden.     

Toetsing/Certificaat
In een individuele sessie aan het eind van de 
trainingsmodule wordt de voortgang besproken 
en getoetst of alle opdrachten en testen zijn 
gemaakt. De deelnemer ontvangt een certificaat van 
deelname en een uitnodiging voor het invullen van 
een schriftelijke evaluatie.   

Kwaliteitskeurmerken
Stapwerkt.nl heeft het keurmerk van het NRTO. 
Dat wil zeggen dat aan strenge kwaliteitseisen en 
voorwaarden wordt voldaan.  
Zie: www.nrto.nl/kwaliteit/keurmerk/ 
De docenten/trainers staan ingeschreven 
in het beroepsregister van gecertificeerde 
loopbaanprofessionals. 
Zie: www.noloc.nl/register-loopbaanprofessional 
en zijn opgenomen in het Centraal Register Kort 
Beroepsonderwijs: www.crkbo.nl/register/docenten

Deel 2: Your Next Step 

Your Next Step: als je (enigszins) weet wat je kan en wilt, 
hoe kom je daar dan? Je leert hoe je je profiel authentiek 
en aansprekend kan verwoorden en hoe je middels 
(oriënterend) netwerken de arbeidsmarkt verder gaat 
verkennen. Ook leer je de juiste vacature-analyse te doen 
en op basis daarvan een adequate brief en CV te maken.  
Je wordt geleerd effectief te netwerken en solliciteren 
zodat je de baan krijgt die het beste bij je past.

1. Je start met een individueel online intakegesprek met een ervaren 
en gecertificeerde loopbaantrainer. Je maakt kennis, bespreekt je 
situatie en profiel, bepaalt doelstellingen en krijgt een toelichting op 
het programma en de opdrachten.  

2. Je ontvangt een digitaal werkboek met theorie en praktische 
opdrachten. Hier ga je zelf mee aan de slag. Tevens kun je – op 
het moment dat het jou het beste uitkomt - videotrainingen volgen 
over Personal Branding, Netwerken, Solliciteren en LinkedIn. Dit 
vormt de input voor een individuele online trainingssessie met jouw 
loopbaantrainer.           

3. Je krijgt een individuele online trainingssessie met jouw 
loopbaantrainer: de gemaakte opdrachten en inzichten uit de 
videotrainingen worden individueel besproken. Je wordt geleerd 
wat je hieruit kan halen en hoe je dit in de praktijk kan toepassen. 
Je krijgt praktische ‘tips & tricks’ voor een adequaat persoonsprofiel 
en zoekprofiel voor passende vacatures. Ook leer je hoe je een 
‘netwerkplan’ kunt opstellen. 

 De volgende periode ga je - goed beslagen ten ijs - aan de slag met je 
CV, LinkedIn profiel en netwerk- en sollicitatie-campagne. Ook krijg je 
toegang tot de beste Formats voor het maken van een professioneel 
CV en sollicitatiebrief. 

4. Je krijgt 3 maanden toegang tot een vacature-search programma. 
Dit programma doorzoekt alle vacatures-sites, LinkedIn en 
bedrijfspagina’s met vacatures. Dus je mist niks en hoeft maar op 1 
plek te kijken. Bovendien kun je zelf zoekprofielen aanmaken zodat je 
een melding krijgt zodra en er een nieuwe passende vacature voor jou 
is. Ook is het een ‘slim’ systeem dat suggesties doet voor mogelijk 
andere passende vacatures. 

5. In een individuele follow up sessie na enkele weken wordt samen 
met de loopbaantrainer geëvalueerd hoe je voortgang is en waar 
je eventueel tegenaan bent gelopen. Je wordt geleerd inzichten te 
vertalen naar actie en gekeken naar wat je hierbij nog verder nodig 
hebt. Je ontvangt feedback op CV, sollicitatiebrief, LinkedIn profiel en 
gevoerde of te voeren gesprekken.


