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Loopbaanscan 

 

 

Voor wie 

De loopbaanscan is geschikt voor alle medewerkers, die zich verder willen ontwikkelen in hun werk. Indien een 

van de onderstaande vraagstukken met betrekking tot carrière, loopbaan en functioneren op jou van toepassing is 

kunnen Menea en Hof worden ingeschakeld voor het verzorgen van loopbaanbegeleiding: 

• Zit je al een tijd in uw huidige functie? Denkt je wel eens: Misschien wil ik wel eens wat anders gaan 

doen, maar wat kán ik dan? 

• Wil je jouw kwaliteiten, interesses en competenties eens goed op een rij gezet hebben? 

• Blijft je hangen in een functie omdat die nu eenmaal goed betaalt, maar vindt je het eigenlijk niet echt  

leuk meer? 

• Wil je wel eens wat dieper over je eigen loopbaankeuzes nadenken en sparren met een professional 

voordat je er met een leidinggevende of met HR over gaat praten? 

• Wil je aan de slag met jouw (loopbaan) ontwikkeling maar weet je niet precies hoe je dat kunt 

aanpakken? 

 

Inzicht in ontwikkelingskansen 

De aanpak van onze loopbaanscan is erop gericht om je de gelegenheid te geven je kort en bondig te beraden op 

je eigen loopbaan. Menea en Hof hebben de loopbaanscan ontwikkeld om een eerste inschatting te maken van 

ontwikkelingskansen van de medewerker op het gebied van werk en carrière. Tevens geeft het een eerste inzicht 

in de wens om een verandering in de loopbaan door te voeren en wellicht te veranderen van functie. Ook komt 

het voor dat de tevredenheid met de huidige functie juist toeneemt na uitvoeren van een . 

 

Waaruit bestaat de loopbaanscan 

De loopbaanscan is als volgt opgebouwd: 

• Een telefonisch intakegesprek na aanmelding; 

• De inzet van drie online testen: persoonlijkheid, interesse en drijfveren; 

• De inzet van een vragenlijst met betrekking tot de loopbaan tot nu toe; 

• Een loopbaangesprek op basis van de vraagstelling en de testuitslagen; 

• De rapportage: samenvatting, conclusies en aanbevelingen. 

Wij hanteren bij dit onderzoek een rapportage tijd van maximaal 5 werkdagen. 

 

Keurmerken 

Alle psychologen van Psychologisch Adviesbureau Hof werken volgens de beroepscode en richtlijnen van het 

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Dit betekent onder meer dat alle gegevens vertrouwelijk worden 

behandeld en het rapport alleen na toestemming van de kandidaat aan de opdrachtgever mag worden verstrekt. 
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Schakel Hof in! 

Indien u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebt, schroomt u dan niet contact met ons op te nemen. 

Onze officemanager of één van onze adviseurs informeert u graag verder. U kunt ons telefonisch bereiken op  

030  602 00 00, via ons contactformulier op de website of per email via post@psyhof.nl. U kunt het 

telefoonnummer, contactformulier of e-mailadres ook gebruiken om een Loopbaanscan aan te vragen. 

 

https://www.menea.nl/contact
mailto:post@psyhof.nl

