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WAAROM? 
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VRAAG

Hoeveel jobs denk jij dat iemand die nu start 
gemiddeld zal hebben tussen de leeftijd van 
18 en 48 jaar? 

Antwoord met een getal. 
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Naar een warme 
organisatie waar 
talent centraal 

staat
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PERSOONLIJKE ONTWIKKELING 
=

BEWUSTWORDING + VERANTWOORDELIJKHEID

Gelukkigere medewerkers
Meer motivatie & betrokkenheid





WIE?
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Ik zoek een 
betere 

worklife
balance.

Maar hoe? 

Ik wil graag 
een andere rol 

opnemen, 
maar weet niet 

waar mijn 
passie ligt.

Ik heb 
onvoldoende 
zicht op mijn 

sterke punten. Ik 
wil graag vanuit 
mijn kracht en 

talenten werken. 

Het kriebelt 
naar meer! 

Maar wat zou 
ik dan anders 

willen? 

Ik wil actief 
aan de slag 
met mijn 

persoonlijke 
ontwikkeling. 



WAT? 



Drie manieren
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Traject met coach

‘Self Service’ online –

oefeningen website

Workshops



Website met ondersteunende oefeningen
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zna.be/talentlab



Loopbaantraject bij een coach met 

ondersteunende toolkit
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Toolkit: 
• Ringmap met tabbladen en 

enkele standaardoefeningen
• Notablok
• Notitieboek
• Potlood

 Flexibel te gebruiken, extra oefeningen kunnen 
door de coach toegevoegd worden. 



Structuur
INTAKE

1. Wat is mijn loopbaanvraag? Waarom kies ik voor loopbaancoaching?

VERDIEPINGSSESSIES / ZELFEXPLORATIE

2. Wie ben ik? Wat kan ik? Wat zijn mijn talenten, waarden en drijfveren?

3. Wat wil ik? Wat is mijn droom? 

4. Waar (in welke omgeving) komen mijn talenten en drijfveren het beste tot uiting? 

SYNTHESE + BORGING & INTEGRATIE

5. Wat onthoud ik en wat doe ik? Integratie. Samenvatting. Persoonlijk actieplan. 
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Coachingstraject - Opzet
Coachingstraject: van startvraag tot actie 

Coachingsessies / ontwikkelgesprekken: 5 sessies van 1,5 tot 2u door een 
gedreven coach

Coach & Coachee tekenen een inspanningsverbintenis, een engagementverklaring

Ondersteunende toolkit voor ZNA medewerker 

= een frame, incl. werkboek 

Flexibel in te zetten, afhankelijk van de noden & coachingsvraag van de coachee + 
ruimte voor gebruikte modellen, technieken, extra input van de coach

Toolkit, mogelijkheid digitaal (PDF document)

Ondersteunende opleidingen / workshops voor leidinggevenden & medewerkers



Ondersteunende Workshops / Opleidingen

Ik en mijn talent 

Personal Branding 

Hoe intern solliciteren? 

Netwerken  

De leidinggevende als talentcoach  

Jobcrafting

Teamcrafting
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Wat is jouw eerste reactie? 



Meer info

zna.be/talentlab

HR Business Partner

Coaches

Talentlab@zna.be
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VRAGEN? 



Dankjewel! 
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