Loopbaanbegeleiding
De Liantis-SMILE methodiek

Nood aan meer voldoening in je huidige job? Ben je toe aan een
nieuwe carrièrestap? Wil je meer plezier uit je werk halen? Tijdens je
professionele
carrièrein
kan
geconfronteerd
meteen
tal van
vragen
Nood aan
meer voldoening
je je
huidige
job? Ben worden
je toe aan
nieuwe
en
twijfels
over
de
toekomst
en
invulling
van
jouw
loopbaan.
carrièrestap? Wil je meer plezier uit je werk halen? Tijdens je professionele carrière

kan je geconfronteerd worden met tal van vragen en twijfels over de toekomst en
invulling Loopbaanbegeleiding
van jouw loopbaan. ondersteunt je bij het nemen van belangrijke
beslissingen over je carrière.

Loopbaanbegeleiding ondersteunt je bij het nemen van belangrijke beslissingen
over je carrière.

Liantis specialiseert zich in het vinden, meten, oriënteren en
ontwikkelen van talenten.
Via begeleidingstrajecten helpen we dagelijks mensen bij het geven van een nieuwe
en duurzame wending aan hun loopbaan.
We hanteren een Solution Focused benadering die we vorm geven in onze eigen
‘Liantis–SMILE’ methodiek.
Dit wil zeggen dat we geloven dat jij expert bent van jouw eigen leven en wij jou kunnen
begeleiden in het (her)ontdekken van jouw eigen sterktes. Door te focussen op het doel
en de positieve gevolgen, geraak jij meer en meer gemotiveerd om hiernaartoe te
werken en actie te ondernemen.
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Situation - Exploreren
van de loopbaanvraag

• Wat is jouw huidige toestand?
Wat is de gewenste toestand?
• Hoe ziet jouw loopbaan er precies uit?
• Welke acties heb je al ondernomen?
Welke conclusies heb je al getrokken?
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Measure & Insights
Door te evalueren en in kaart te brengen wat jij wil en wat je kan, kom jij tot inzichten.

Hoe komen we daartoe?

check Onderzoeken van de huidige toestand:

• Wat is er typerend voor nu? Wat doe-denk-voel je?
• In welke bedrijfscultuur en structuur bevind je je nu?
• Wat is je unieke bijdrage hier en nu?

check Inzicht krijgen in jouw overtuigingen, waarden, wensen voor de toekomst en

persoonlijke missie.

check Ontdekken van jouw talenten door te kijken naar het verleden, heden en de toekomst

• voorbereidend werk, oefeningen, opdrachten thuis
• afleggen psychotechnische testen
• gesprekken met jouw coach stimuleren je denkproces

Learning by doing
check Aan de slag met jouw Persoonlijk Ontwikkelings-

en ActiePlan (POP/PAP).

check We vertalen verworven inzichten naar concrete acties

• Samen met jouw coach deze stappen SMART definiëren
• Dit kan bv. betekenen onderwerpen aankaarten bij leidinggevende,
stappen nemen om een bijkomende opleiding te volgen,
praten met mensen die jouw droomjob momenteel uitoefenen,
vacatures bestuderen en uiteraard ook effectief solliciteren.

check Je netwerk inschakelen verschaft je bovendien meteen een

enorme bron van informatie over de arbeidsmarkt, toekomstige
ontwikkelingen, trends en vast ook concrete vacatures. Jouw coach
geeft je tips en tools over hoe je jouw professioneel netwerk kan
uitbreiden en onderhouden.

Evolution by evaluation
check Samen met jouw coach ontdek je welke stappen je vlot neemt, waar er

hindernissen kunnen opduiken en gaan we samen op zoek naar efficiënte
manieren om te slagen in jouw doelstellingen.

check Gaandeweg word je meer en meer bewust van jouw eigen mogelijkheden om

jouw loopbaan in handen te nemen en te houden. Zo kom je tot zelfsturing.

Meer info: liantis.jobs - 02 250 00 50

