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Opkikker: in gesprek over je werk en loopbaan 

Voor medewerkers 

Wat levert de opkikker je op? 
Een kijkje ‘in de spiegel ’ samen met een onafhankelijke loopbaancoach, waardoor je weer helder 

hebt hoe je in je vel zit en hoe je er als professional in het werk voor staat. Je hebt vooral 

ontdekt wat je als persoon nodig hebt en aandacht wil geven, om op een prettige manier te 

(blijven) werken. 

In de door jou ingevulde arbeidsmarktscan lees je je eigen arbeidsmarktwaarde en heb je een 

actueler beeld van de toekomstbestendigheid van jouw baan.  

Daarnaast heb je je eigen loopbaanprofiel opgesteld over jouw persoonlijkheidskenmerken, 

sterke punten, belangrijkste voorkeuren, interesses, waarden en drijfveren, competenties, 

passende beroepen, functies en toekomstperspectief. 

De gesprekken geven je een opkikker en steunen je om waar nodig keuzes te maken of stappen 

te zetten, die voor jou waardevol zijn in je werk of loopbaan. 

 

Hoe werkt het? 
Je stuurt een mail aan P&O of rechtstreeks aan info@mensenorganisatie.org om je aan te 

melden. Vervolgens nodigt de loopbaancoach je uit voor een telefonische intake om de 

coachvraag helder te maken en te onderzoeken of er een wederzijdse klik is. Daarna kan het 

traject aangemeld worden voor de subsidie aanvraag bij ‘NL leert door’. Op 1 december of snel 

daarna wordt duidelijk of de aanvraag is toegekend. Dan zal de loopbaancoach contact met je 

opnemen en kunnen jullie op korte termijn starten. Er is ruimte voor meerdere gesprekken en 

in ieder geval ga je minimaal 4 uur aan de slag. Bij de afronding in het laatste gesprek bekijken 

jullie wat je concreet gaat doen. Daarbij heeft de loopbaancoach een adviserende rol. De 

gesprekken zijn vertrouwelijk. Er vindt geen terugkoppeling plaats naar je werkgever. 

 

Wie is de loopbaancoach? 
Mensen in beweging krijgen daar ligt haar passie. Met een bedrijfskundige achtergrond, 

opleiding sociale psychologie en jarenlange ervaring als recruiter en senior loopbaancoach 

helpt Iluska Adriaansens inzicht geven in je eigen kwaliteiten en drijfveren, maar ook om de 

vertaalslag te maken naar de benodigde competenties in de loopbaan. Door haar 

inlevingsvermogen vinden mensen makkelijk aansluiting bij haar. Zo kun je in een veilige en 

vertrouwde omgeving samen op zoek gaan naar de antwoorden en beweging die nodig zijn om 

jouw loopbaan een boost te geven. Iluska helpt je ook om op te sporen wat je mogelijk 

tegenhoudt. Je krijgt van haar feedback die de spijker op zijn kop slaat. 

Deelnemers kiezen voor Iluska’s begeleiding als het gaat om heroriëntatie op werk  of om vanuit 

het eigen persoonlijke leiderschap loopbaankansen te formuleren, rekening houdend met je 

eigen talenten en mogelijkheden én de bijbehorende, actuele loopbaankansen. Zij coacht 

professionals, leidinggevenden en ondernemers en heeft jarenlange ervaring in o.a. zorg- en 

welzijnsorganisaties.  

Kernwoorden die bij Iluska passen: analytisch, inlevend, inspirerend, professioneel en 

resultaatgericht. Zij is een Noloc, CMI erkende loopbaanprofessional, NLP Business Practitioner 

en Post HBO gecertificeerd coach voor loopbaan en persoonlijke ontwikkeling. 
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Voor werkgevers 

Wat levert de opkikker werkgevers op? 
Een werkgever kan gebruik maken van de overheidssubsidie, die erop gericht is dat mensen zelf 

richting geven aan hun loopbaan. Medewerkers kunnen door ontwikkelgesprekken werken aan 

hun wendbaarheid en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Mens en organisatie faciliteert 

loopbaangesprekken via een Noloc/CMI gecertificeerde loopbaanadviseur, die aangesloten is bij 

‘NL leert door’ en werkt met het Ontwikkeladvies. Dit is de vorm waarin de subsidie, onder 

voorwaarden wordt verstrekt. Deze is bedoeld om werkenden en werkgevers bewust te maken 

van het belang van leren en ontwikkelen. 

 

De werkgever kan deze gesprekken inzetten vanuit verschillende perspectieven:  

behoud van de werknemer voor de eigen organisatie, faciliteren van mobiliteit binnen de eigen 

organisatie of extern, faciliteren van het nemen van verantwoordelijkheid voor duurzame 

inzetbaarheid, werken aan weerbaarheid bij veranderingen en vergroten van de toekomstige 

wendbaarheid van medewerkers. 

 

Mens en organisatie zorgt voor maatwerk, door met de werkgever stil te staan b ij de context 

van de organisatie en de beweging die daar gaande is. Hierdoor is de loopbaancoach zich 

bewust van de context, maar zal die onafhankelijk en met behoud van alle ruimte met 

medewerkers gesprekken voeren op een integere en zorgvuldige wijze in het belang van de 

medewerker. 

De ontwikkelgesprekken worden gevoerd vanuit het door de overheid geïnitieerde 

gedachtengoed van inzetten op ‘een leven lang ontwikkelen’, waardoor de werkgever nog 

succesvoller wordt in binden en vinden van talent.  

 

 

Welke investering vraagt de Opkikker van een werkgever? 
De Opkikker vraagt een inspanning om medewerkers bewust te maken van de mogelijkheid om 

zich aan te melden voor een aantal gesprekken over hun loopbaan. De werkgever kan met de 

medewerkers overeenkomen om de gesprekken tijdens werktijd te doen of in eigen tijd.  

De gesprekken vinden plaats op onze werklocatie in Woudrichem of in een rustige ruimte van 

Het Coachhuis in de regio van de werkgever/werknemer. 

Mens en organisatie is verantwoordelijk voor de administratie en organisatie van de gesprekken 

en zij ontvangt rechtstreeks de subsidie via NL leert door. 

 

De werkgever meldt medewerkers aan bij de loopbaancoach en die neemt contact op met de 

betrokkenen en plant met hen de gesprekken. Na een telefonische intake waarin medewerker 

en loopbaancoach de coachvraag helder maken en onderzoeken of er een wederzijdse klik is, 

kan het traject aangemeld worden voor de subsidie aanvraag.  

 

Het ontwikkeltraject bestaat uit meerdere gesprekken en heeft een totale duur van minimaal 4 

uur. De aanvraag en planning lopen via de loopbaanadviseur en de werkgever heeft daar dan 

ook verder totaal geen omkijken meer naar.  

Er vindt geen terugkoppeling plaats, want de gesprekken zijn vertrouwelijk. De coach zal dat 

bespreken met de medewerker in het intakegesprek. De door mens en organisatie 
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gefaciliteerde deskundige loopbaancoach volgt bij haar beroepsuitoefening de gedragsregels 

die zijn opgenomen in de Noloc gedragscode. 

 

Hoe is de aanmeldingsprocedure? 
De subsidie aanvraag kan per 1 december 2020 ingediend worden door de NOLOC/CMI 

geregistreerde loopbaancoach. Wanneer de aanvraag is goedgekeurd kan het ontwikkeltraject 

een paar dagen later direct van start gaan.  

 

Er is voor een beperkt aantal ontwikkeladviezen subsidie beschikbaar.  Het is daarom raadzaam 

om uiterlijk in de maand november alle intakegesprekken te voeren met de loopbaancoach 

zodat de werknemer zijn of haar plek kan ‘reserveren’. Wij doen dan onze uiterste best om voor 

de aangemelde medewerkers de subsidie te verkrijgen.  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Linda Weijers 06-47050157 of  

Iluska Adriaansens 06-11003779. Of stuur een mail aan info@mensenorganisatie.org 

 

 


