
Stellen uw medewerkers u regelmatig vragen over hun 
loopbaan? Ziet u medewerkers worstelen met hun loop-
baan, of met de balans werk/privé? Veel medewerkers 
vinden het belangrijk om bezig te zijn en te blijven met hun 
loopbaanontwikkeling. Als werkgever wilt u hier natuurlijk 
graag in voorzien. Gelukkige medewerkers zijn gepassio-
neerde en bevlogen medewerkers en daar plukt u als 
werkgever net zo goed de vruchten van. Kortom: met het 
aanbieden van loopbaanontwikkeling creëert u een win/win 
situatie. Passus Advies heeft een aantal loopbaanroutes 

ontwikkeld dat toewerkt naar een antwoord op veel 
gestelde loopbaanvragen. De kracht van onze routes ligt in 
de korte, maar praktische aanpak. De gekozen route wordt 
doorlopen en leidt tot een bevestiging dat de ingeslagen 
weg de juiste is of vraagt om een nieuwe of andere route-
beschrijving. Meer tijd nodig of de eindbestemming veran-
dert? Onze routes kunnen gemakkelijk uitgebreid worden 
met extra coachsessies of kunnen met elkaar gecombi-
neerd worden. U faciliteert, uw medewerker zijn vervolgens 
aan zet en wij navigeren hen door de loopbaanroute.

Passus Loopbaanroutes

Waar sta ik?
•   Zit ik op de goede plek?
•  Waar krijg ik energie van?
•  Wat past bij mij?

■ Balans opmaken-route
•  Intake & coachsessie
•  Drijfverentest 
•  Functie en organisatiecheck
•  In kaart brengen van interesses 

en ervaring
•  Conclusie

Wil ik iets anders?
•  Waar sta ik op de arbeidsmarkt?
•  Wat is mijn ervaring waard?
•  Wat vraagt de huidige  

arbeidsmarkt?
•  Hoe zit het met mijn cv?

■ Arbeidsmarktroute
•  Intake & coachsessie
•  Persoonlijk profiel/zoekprofiel 
•  Arbeidsmarktonderzoek
•  CV check/update

Ik wil doorgroeien!
•  Heb ik het in me?
•  Is het haalbaar?
•  Wat zijn mijn opties?

■ Ambitieroute 
•  Intake & 2 coachsessies
•  Persoonlijke doelstelling(en) 

inventariseren
•  Ontwikkelstappen bepalen
•  Onderzoek haalbaarheid



Passus Loopbaanroutes

Ik wil inzicht in mijn 
mentale gezondheid!
•  Heb ik het nog onder 

controle?
•  Kom ik voldoende toe 

aan mezelf?
•  Waarom ben ik zo vaak 

moe?

■ Mentale gezondheidsroute
• Scan VitaMentalis
• Uitkomst + adviesgesprek

Ik wil me persoonlijk ontwikkelen!
•  Hoe kan ik effectiever communiceren?
•  Hoe kan ik beter samenwerken? 
•  Hoe kan ik mijn competenties  

verbeteren?

■ Persoonlijke effectiviteitsroute 
• Intake & 2 coachsessies
• Gedrag- en/of drijfverenanalyse
•  Persoonlijke ontwikkel- en 

actieplan

Ik wil groeien als manager!
•  Hoe blijf ik uit de inhoud?
•  Hoe kan ik mijn positie 

verstevigen?
•  Ik wil van toegevoegde 

waarde zijn?

■ Leiderschapsroute  
• Intake & 2 coachsessies
• Gedrag- en/of drijfverenanalyse 
• Leiderschapskwaliteiten
• Organisatiepositie bepalen

Outplacement Re-integratie Ontwikkeling  
& Training

Duurzame  
inzetbaarheid

Passus  
Professional

Onze dienstverlening

■	 	Voor meer informatie: 
Passus Advies 
T  073 62 32 980   |   E  info@passusadvies.nl 
W  www.passusadvies.nl   |     passus-advies


