
EMPLOYABILITY PROGRAMMA 

WIE ZIJN WIJ?

2Bemployable is er voor iedereen die op zoek is

naar een nieuwe uitdaging en in het bijzonder

denken wij graag mee met 45-plussers. 

 

Wij kijken waar mensen goed in zijn of waar ze

goed in kunnen worden. We zijn ervan overtuigd

dat iedereen kan groeien en ontwikkelen. 

 

Kernwaarden voor ons zijn: groeien, ontwikkelen,

doelgericht met kansen omgaan, energiek zijn,

uitdagingen aangaan, plezier hebben en tot de

laatste werkdag met trots presteren. 

 

In deze kracht willen we onze kandidaten brengen

en houden. Door te prikkelen, uit te dagen, te

confronteren, ondersteunen, te waarderen en door

aandacht te geven.

 

Soms zijn er situaties, waarin voor medewerkers

binnen een organisatie, geen loopbaanperspectief

meer aanwezig is. In een dergelijke situatie is het

belangrijk dat de medewerker op zoek gaat naar een

passende vervolgstap in zijn of haar loopbaan. 

 

Waar kom ik vandaan? Waar sta ik nu? Waar ben ik

naar op weg? En hoe kom ik daar? 

 

Ons Employability Programma geeft antwoord op

deze vragen. Door een haarscherpe analyse,

intensieve 1 op 1 coaching en inspirerende

intervisiebijeenkomsten helpen we de medewerker

om een vertaling te maken naar een nieuwe functie

en organisatie.  

 

De doorlooptijd van het totale programma beslaat

minimaal 3 maanden. 
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Stappenplan naar een passende baan



INTAKE

Tijdens de intake wordt een eerste inschatting gemaakt

van de mogelijkheden van de medewerker op de

arbeidsmarkt. 

 

ANALYSE

Er ontstaat een beeld van de sterke kanten en de passies

van de kandidaat; het persoonsprofiel. 

Ook ontstaat een concreet beeld op welke functies de

kandidaat bemiddelbaar is. Dit zijn functies die een

daadwerkelijk beroep doen op de sterke punten van de

kandidaat. Ook wordt beoordeeld welke branches en

organisaties hier het beste op aansluiten; het

beroepsprofiel. 

 

RAPPORTAGE

Van de uitkomsten van de inventarisatie wordt een

rapportage opgesteld. Ook helpen we de kandidaat met

het opstellen van een goede sollicitatiebrief en CV.

Verder wordt gekeken naar de juiste aanpak om de kans

op een nieuwe baan te vergroten. 

 

COACHING EN INTERVISIE’

Door middel van

intensieve 1 op 1 coaching wordt tweewekelijks de

voortgang besproken. In de

maandelijkse intervisiebijeenkomsten worden ervaringen

en tips uitgewisseld. 

Het gezamenlijke netwerk van de intervisiegroep

vergroot de kans om bij de

juiste werkgevers aan tafel te zitten’

 

KOSTEN: EUR 1.995,- 
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EXCL. BTW 

INTAKE
1,5 UUR

ANALYSE EN RAPPORTAGE 
2,5 UUR

COACHING 
6 X 2 UUR

MATCHING

INTERVISIE
3 X 2 UUR
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