
  voor richting en rendement in arbeid en organisatie     

 
Postadres Zernikelaan 86, 2871 LN Schoonhoven    0182 382 064    www.omega-adviseurs.nl    info@omega-adviseurs.nl 

 

 
Loopbaanonderzoek 
 
Wanneer 

 wanneer u als werknemer toe bent aan een nieuwe uitdaging in het werk 
 wanneer u dreigt vast te lopen in uw functie  
 wanneer u en uw manager zich afvragen of u geschikt bent voor een bepaalde functie 
 wanneer u door een fusie of reorganisatie van baan moet veranderen  
 wanneer u bijvoorbeeld wilt weten wat uw leidinggevende kwaliteiten zijn 

     
Inhoud 
Een loopbaanassessment bestaat uit gesprek en het maken van tests en vragenlijsten. Onze adviseur 
stemt deze tests af op uw vraagstelling. Op deze wijze komen uw capaciteiten, competenties en 
vaardigheden, uw interesses, persoonskenmerken en uw kansen en mogelijkheden in beeld.  
In het adviesgesprek bespreekt onze adviseur de bevindingen met u en vertaalt deze naar concrete 
loopbaanmogelijkheden. Ook ontvangt u adviezen en aanbevelingen voor een passende 
werkomgeving, bedrijfscultuur en eventueel te volgen scholing.  
 
Wat levert het op 

 een helder beeld van uw capaciteiten en kwaliteiten 
 een helder beeld van uw interesses, voorkeuren en waarden 
 een helder beeld van uw mogelijkheden en onmogelijkheden 
 concrete loopbaanmogelijkheden 
 adviezen en aanbevelingen voor een passende werkomgeving, bedrijfscultuur 

en eventueel te volgen scholing 
 adviezen bij de te ondernemen stappen 
 aanvullende adviezen tijdens de nazorg (3 maanden) 

 
Werkwijze 
In onze intake verzamelen we achtergrondgegevens over u en gaan we uitvoerig in op de vraag die u 
heeft. Dit gebeurt door een intakeformulier en een telefonisch contact. Wilt u dit liever in een 
persoonlijk contact met onze adviseur, dan is dat ook mogelijk. In overleg met u stelt onze adviseur 
een testprogramma samen dat is afgestemd op uw vraag, opleidingsniveau en leeftijd.  
 
Het assessment maakt u digitaal in uw eigen omgeving. Hiervoor ontvangt u van ons instructies. Ook 
tijdens de testafname zijn wij stand-by om eventuele vragen te beantwoorden. U kunt de digitale 
testafname ook op één van onze 26 uitvoeringslocaties maken onder begeleiding van onze 
testassistent. Het hele assessment duurt ongeveer 8 uur. 
 
Nadat onze adviseur de resultaten heeft bekeken volgt een bespreking. Daarin geeft onze adviseur 
een uitgebreide toelichting op alle resultaten, legt verbanden en trekt in overleg met u hieruit 
conclusies voor uw specifieke vragen met betrekking tot uw loopbaan.  
 
Eindresultaat 

 een rapportage met grafische weergave van uw resultaten en toelichting op de onderdelen 
 conclusies en adviezen over uw functioneren en uw concrete loopbaanmogelijkheden 

 
 Meer informatie  
Wilt u meer weten of een afspraak maken? Bel 0182 382 064, mail naar  info@omega-adviseurs.nl of 
vul het contact formulier in op onze website www.omega-adviseurs.nl   
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