
Ben je tevreden met je huidige werk in de Mode-, Interieur-, Tapijt- of Textielindustrie en denk je wel eens na over je toekomst?

Werk is een belangrijk onderdeel van je leven en van tijd tot tijd zijn er van die momenten waarop je even stilstaat bij je loopbaan.

Niet persé omdat je ontevreden bent met je huidige baan, maar omdat je te maken krijgt met veranderingen in je werkomgeving.

Kun je je huidige werk tot de nieuwe AOW-leeftijd volhouden? Bestaat je werk tegen die tijd nog en maakt dit werk je dan nog

wel gelukkig? Wat zijn je mogelijkheden om iets anders te gaan doen? Waar ben je goed in? Iedereen - van jong tot oud- staat

wel eens stil bij dit soort loopbaanvragen. Jij verandert; je werk verandert.

Zou het dan niet fijn zijn om hier gewoon eens heel laagdrempelig met iemand over te kunnen nadenken? Iemand die je een

spiegel voorhoudt en je met een frisse blik laat kijken naar je werkzame toekomst?

Maak dan een afspraak voor een STAP Ontwikkeladvies bij Thaeles. Thaeles werkt als loopbaanadviesbureau voor de Mode-,

Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie en verzorgt deze korte loopbaantrajecten. Normaal kost dit traject € 700,- maar voor jou is

dit gratis. De overheid betaald dit namelijk volledig voor je als je 18 jaar of ouder bent én je hoogst afgeronde opleiding op MBO

2 niveau of lager is.

In deze leaflet lees je wathet ontwikkeladvies inhoudt enwat je van onsmag verwachten.Wil jemeer weten?Aarzel danniet omons te

benaderen via info@thaeles.nl. Kijk voor meer informatie op: www.thaeles.nl/ontwikkeladvies-MOI.

STAP Ontwikkeladvies bij Thaeles: waarmee helpen we je?
Je gaat een traject volgen dat vooral praktisch is en je heel concreet in een aantal stappen naar jouw eigen ontwikkelplan brengt.

• Stap 1: Oriëntatie en kennismaking

Na je aanmelding neemt de loopbaanadviseur van Thaeles

contact met je op. Hij of zij blijft je vaste aanspreekpunt

gedurende het traject. Tijdens dit eerste gesprek staan we

vooral stil bij jouw ontwikkelvraag. Via e-mail sturen we

je twee vragenlijsten. Deze vertellen iets over je persoonlijkheid

in relatie tot werk, meten jouw interesses en competenties

voor diverse werkzaamheden en laten je arbeidsmarktkansen

zien op basis van door jouw gewenste beroepsrichtingen.

• Stap 2: Analyse en advies

Je adviseur bespreekt de uitkomsten van de vragenlijsten met je.

Maar daar stopt het niet.

De uitkomsten van de vragenlijsten koppelen we voor jou

aan een database die je, op basis van jouw profiel, eenactueel

beeldgeeft vande situatie op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Wij laten je zien hoe je van deze database gebruik kunt

maken. Je ’huiswerk’ voor de volgende stap bestaat uit het

opstellen van je ontwikkelplan.

STAP Ontwikkeladvies
Regie nemen over je eigen loopbaan? Wij helpen je

kosteloos met de loopbaan quickscan.

https://www.thaeles.nl/ontwikkeladvies-moi
https://www.thaeles.nl/ontwikkeladvies/moi


Waarom Thaeles?

• Persoonlijke en professionele aandacht. Wij
bieden maatwerk voor alle functieniveaus
met een persoonlijke aanpak waarbij we
gebruikmaken van erkende vragenlijsten.
Bovendien kun je, als het ontwikkeladvies is
afgerond, nog een jaar gebruik blijven
maken van ons loopbaanportaal Pyxida.

• Landelijke partner. Wij werken landelijk vanuit
een sterke basis in Zuid-Nederland.
Gesprekken kunnen online of face to face
plaatsvinden.

• Praktisch en concreet. Geen wollig gedoe, maar

samen aan de slag. We zorgen ervoor dat je een

helder beeld krijgt van jouw mogelijkheden op

de arbeidsmarkt en welke stappen je kunt zetten

om deze te bereiken.

• Eén vaste contactpersoon. Je hebt één vaste

adviseur die je ondersteunt in alle stappen van

het ontwikkeladvies.

• Ervaren partner. Thaeles is een ervaren en
betrouwbare organisatie met meer dan 20
adviseurs. In de afgelopen jaren mochten wij
al veel mensen succesvol begeleiden bij
veranderingen in hun werksituatie. Thaeles is
lid van OVAL en adviseurs van Thaeles zijn lid
van NOLOC en/of CMI gecertificeerd.

T 077 - 465 07 85

E info@thaeles.nl

W www.thaeles.nl

• Stap 3: Afronding

In de laatste afspraak maak je met je adviseur
het ontwikkelplan definitief en ronden jullie het
ontwikkeladviestraject verder formeel af.

• Eindresultaat: jouw ontwikkelplan

Je eigen ontwikkelvraag is beantwoord en je hebt
een goed beeld gekregen van jezelf, je interesses
en mogelijkheden op de arbeidsmarkt van nu en
in de toekomst. In het ontwikkelplan heb je beschreven
hoe jij je kunt ontwikkelen en welke stappen hiervoor
nodig zijn.

• Stap 4: En nu verder - nazorg

Je eigen ontwikkelplan is wat het ontwikkeladvies
je minimaal moet opleveren. Het echte werk begint
dan pas. Daarom mag je van ons, geheel gratis,
gedurende een jaar van ons loopbaanportaal Pyxida
gebruik blijven maken. Hiermee heb je, op basis van
jouw ontwikkeladvies, toegang tot een schat aan
arbeidsmarkinformatie over beroepen en opleidingen.
Bovendien kun je gedurende die periode gebruik
maken van alle andere mogelijkheden van Pyxida
zodat je altijd beschikt over handige tips en
achtergrondinformatie m.b.t. onder andere
solliciteren.

Vertrouwelijkheid gegarandeerd
Het traject speelt zich af in een veilige omgeving,
wat besproken wordt blijft tussen jou en je
loopbaanadviseur. Je bepaalt zelf of je de resultaten
van je ontwikkeladvies met een ander (bijvoorbeeld
je werkgever) wilt bespreken.

Hoe kan ik deelnemen?
Via onze website www.thaeles.nl/ontwikkeladvies-MOI kun
je jezelf rechtstreeks aanmelden voor een afspraak. Meer
hoef jij niet te doen, wij regelen de verdere afhandeling
van je aanvraag. Jij kunt je volledig focussen op je
ontwikkelvraag.

https://www.thaeles.nl/ontwikkeladvies-moi

