Orpsy: Loopbaancoaching
Vind opnieuw plezier in uw werk
Bent u nog gelukkig in uw job?
Wilt u iets anders met uw werk of uw professioneel leven doen, maar weet u niet hoe of wat? Dat is
heel normaal. Orpsy doet dagdagelijks loopbaanbegeleiding voor mensen net zoals u. Want iedereen
denkt wel eens ernstig na over zijn of haar job.
Wij helpen u met uw nieuwe loopbaan
Om te weten wat uw persoonlijke loopbaanvraag is, beginnen we bij Orpsy met een vrijblijvend
intakegesprek. Hierna kunnen we u een op maat gemaakt advies geven.
Start een nieuw leven voor 40 euro
Dankzij de loopbaancheque krijgt u bij Orpsy voor slechts 40 euro een individuele en persoonlijke
begeleiding. Hierbij volg u een traject van 4 uur, en krijgt u zicht op een nieuw leven. Indien u dit wil,
zorgt Orpsy voor een op maat gemaakt vervolgtraject.

Inhoud
Wie ben ik?
Wat is mijn kracht en welke mogelijkheden en ontwikkelingspotentieel heb ik? Aan de hand van
development en assessment methodieken gaan we in een open dialoog op zoek naar uw echte
potentieel en capaciteiten.
Wat zijn de positieve kenmerken van mijn persoonlijkheid? Leer uzelf echt kennen aan de hand van
een persoonlijkheidsonderzoek. We verkennen welke invloed dit op u en uw werk heeft.
Wat wil ik doen?
Welke functies passen binnen mijn profiel, zowel op korte als op langere termijn? Na een grondige
analyse kijken we bij welke taken, functies en organisaties uw capaciteiten, persoonlijkheid, wensen
en ontwikkeling het best passen.
Qua carrière zit ik met grote vraagtekens. Hoe vind ik snel de beste oplossing? Samen met u zoeken
we naar welke zaken uw carrièrekeuze beïnvloeden. Tegelijk bieden onze specialisten u ook een
realistisch klankbord.
Hoe bereid ik mij voor?
Hoe solliciteer ik optimaal? We bekijken de mogelijke zwaktes of gevaren in uw sollicitatietraject en
komen samen tot de beste manieren om die te vermijden. We geven handige tips voor het
solliciteren.
Waar vind ik mijn droomjob en hoe vergroot ik mijn kansen om aangenomen te worden? We helpen
u te zoeken naar de ideale bedrijven of sectoren die dicht bij uw droomjob aanleunen. Bovendien
denken we mee hoe u deze mensen kunt overtuigen om met u samen te werken.
Hoe plan ik mijn carrière? Een carrière plannen: hoe doe je dat? Orpsy helpt bij uw carrièreplanning
en kijkt hoe u in de toekomst raakt waar je wil komen.
Welke stappen moet ik nemen om mijn doel te bereiken? Een doel hebben is één ding. Maar hoe
raakt u daar? Dat is iets waar we u bij kunnen begeleiden. Van persoonlijk tot professioneel, met het
juiste stappenplan weet u wat te doen om er te geraken.
Hoe zorg ik dat werkgevers mij écht willen? Eerst kijken we welke van uw kwaliteiten u het beste
uitspeelt. Zo verhoogt u uw kansen bij de juiste werkgevers en zorgt u dat zij u willen.

Praktische informatie
Om in aanmerking te komen voor loopbaanbegeleiding moet je voldoen aan een aantal
voorwaarden:
-

U bent werknemer op het moment dat u.
U loopbaanbegeleiding aanvraagt.
Je hebt minimum 1 jaar werkervaring (24 maanden voorafgaand op je aanvraag).
Je bent woont of werkt in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.
Je begeleiding moet in het Nederlands gebeuren.

Meer info over de voorwaarden en of je in aanmerking komt voor loopbaanbegeleiding
via www.vdab.be/loopbaanbegeleiding
Hoe lang duurt de loopbaanbegeleiding?
Normaal gezien werken we bij Orpsy in één sessie van 4 uur of twee sessies van 2 uur, zoals het u
best past. Indien u dit wenst, kunnen we dit zelfs ’s avonds doen. Zo dient u geen vrijaf te nemen en
verliest u geen verlof.
Nadien kan Orpsy een op maat gemaakt vervolgtraject aanbieden indien u dat wenst.
Waar vindt de loopbaanbegeleiding plaats?
Alle sessies bij Orpsy, Bijlokehof 9 , 9000 Gent.
Contacteer ons op loopbaanadvies@orpsy.be of op 09 224 18 57.
Hoe vraag je loopbaancheques aan?
Indien u loopbaanbegeleiding bij Orpsy wil volgen, moet je eerst loopbaancheques bij de VDAB
aanvragen. Dit doet u online via www.vdab.be/loopbaanbegeleiding of telefonisch op het
nummer 0800 30 700.
Orpsy biedt u tijdens u loopbaanbegeleiding ruim advies waardoor u een praktisch antwoord krijgt
op volgende vragen.

