28-11-2018

Loopbaangesprekken voeren
met impact
Helen Goovaerts

Teamleider & verantwoordelijke
loopbanen en oriëntatie
helen.goovaerts@obelisk.be

Helen Goovaerts

WAT ALS… u opnieuw zou mogen starten met
uw loopbaan, wat zou u dan veranderen?
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Bron: Randstad arbeidsmarktstudie, 2014

Een loopbaangesprek is…
• een formeel gesprek met je medewerker
• over de bredere context van het werk zoals de
talenten, ambities en groeimogelijkheden
• verkenning van mogelijkheden binnen de
organisatie om talenten meer in te zetten
• zicht krijgen op de loopbaannoden van je
medewerker
• een lange termijn perspectief opbouwen samen
met je medewerker
• toekomstgericht en ontwikkelingsgericht
Verschillend van een functioneringsgesprek
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HR CYCLUS

Wanneer doe je dat?
• Rekening houdend met de visie en
beleid van de organisatie
• Structureel ongeveer 1x per jaar, een 45tal minuten moet volstaan
• Bij signalen van demotivatie zelf
organiseren
Niet: in de drukste periode van het jaar

tip
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Voorbeelden loopbaanvragen medewerkers
Belang: door als LG openheid te stimuleren,
zullen je medewerkers eerst naar jou
komen. Nog te vaak maken medewerkers
meteen de beslissing om van job te
veranderen.

Voorbeelden
• Ik blijf teveel in mijn ‘comfortzone’, ik denk
dat ik mezelf te weinig ontplooi.

Voorbeelden
• Ik voel dat mijn job precies niet meer 100%
bij me past, sinds de geboorte van mijn
dochter/zoon.
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Voorbeelden

• Ik heb de keuze om naar een andere
functie te gaan binnen mijn bedrijf, maar
weet niet of ik dit wel zou doen/kunnen.

Voorbeelden
• Ik ga terug werken na een BO, maar weet
niet hoe ik mijn takenpakket realistisch kan
maken.

Voorbeelden
• Ik ben gelukkig in mijn job, maar voel
precies dat ik iets meer kan en wil. Ik wil
graag hogerop, meer verantwoordelijkheid.
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Voorbeelden

• Ik denk eraan om van job te veranderen,
maar weet niet wat ik anders zou kunnen
doen.

Voorbeelden
• Als ik het takenpakket van Kevin zie, denk
ik vaak: “Die heeft zo’n leuke job, dat zou ik
eigenlijk liever willen doen.”
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CASE. HR manager Valérie voelt zich
‘tussen twee vuren’

Dualiteit
Loopbaan-coachen

Leidinggeven
•

Maar ook rekening
houden met de noden
van de organisatie

Talenten ontdekken

•

Talenten ook kunnen
verzoenen met wat
mogelijk is in de
organisatie en tov
andere medewerkers

Mogelijkheden bieden

•

Maar ook realistisch zijn
op financieel en
praktisch vlak

•

Rekening houden met
noden van de
medewerker

•

•

tip
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Een goede basishouding is…
 luisterend, vragend en non-directief

tip

tip

• Slik je eigen adviezen even in
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• Gemakkelijk om te onthouden:
LSD techniek

TOOL

✓ Luisteren
• Laat de gesprekspartner uitspreken
• Toon dat je luistert (non-verbaal, verbaal)
✓ Samenvatten
• Op niveau van inhoud of gevoel
• “Als ik het goed begrepen heb…”
• “Dus wat je wil zeggen is…”
• “Ik hoor je zeggen dat…”
• Check of dit klopt: “Klopt dat zo?”
✓ Doorvragen
• Wie? Wat? Waar? Hoe? Wanneer?

Een goede basishouding is…
 luisterend, vragend en non-directief
 authentiek en niet-veroordelend

tip

• Stel open vragen

9

28-11-2018

tip

• Stel open vragen
✓Hoe ben je tot deze oplossing gekomen?
✓Wat maakt dat je daar zoveel plezier in
hebt?
✓Leg me eens uit …

Een goede basishouding is…
 luisterend, vragend en non-directief
 authentiek en niet-veroordelend
 gericht op de mogelijkheden en niet op
de beperkingen

Mirakelvraag en
schaalmethode
➢
➢
➢
➢

TOOL

Gericht op mogelijkheden
Positief geformuleerd
Einddoel is bepaald
Opsplitst in realistische tussenstappen
(de olifant)
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“Stel je voor dat er vannacht, terwijl je slaapt, een mirakel
gebeurt.. een mirakel dat ervoor zorgt dat je veranderwens
in vervulling is gegaan…
• Wat zal er anders zijn? Wat nog? Wat zal jij anders of
meer doen?
• Wie zal dat opmerken en hoe gaat die erop reageren?
• Hoe ziet jouw job, organisatie en takenpakket er uit?
• Hoe zou je je voelen? Hoe zullen andere mensen dat
zien?”

Ik geef mezelf een
2, want ik heb
gekozen om dit
loopbaangesprek
aan te gaan.

0

2

3

Wat moet er
gebeuren om van
een 2 naar een 3 te
gaan?

• Voorbeeldvragen
lange termijn denken

….

10
Ik heb mijn einddoel
bereikt.
(mirakelvraag)

tip

✓“In welke mate denk je dat je vandaag klaar
bent voor dat takenpakket?”
✓“Welke stappen moeten er nog genomen
worden?”
✓“Op welke termijn zie je dat?”
✓“Hoe zie je dat in combinatie met je takenpakket
van vandaag?”
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Een goede basishouding is…
 luisterend, vragend en non-directief
 authentiek en niet-veroordelend
 gericht op de mogelijkheden en niet op
de beperkingen
 waarderend en positief

tip
• Waarderende communicatie
✓“Ik ben blij dat je hier zo open over bent.”
✓“Ik ben blij dat we dit gesprek kunnen voeren.”
✓“Bedankt voor de goede en uitgebreide
voorbereiding.”
✓“Ik geloof erin dat je dit zal kunnen.”
✓“Ik apprecieer je betrokkenheid op het team/ de
organisatie enorm.”
✓“Ik apprecieer dat je bent ingegaan op mijn vraag
voor dit gesprek.”

Een goede basishouding is…
 luisterend, vragend en non-directief
 authentiek en niet-veroordelend
 gericht op de mogelijkheden en niet op
de beperkingen
 waarderend en positief
 je medewerker stimuleren door vragen te
stellen en ondernemerschap aan te
moedigen
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tip
• Hoe ondernemerschap stimuleren?
✓Gedeelde verantwoordelijkheid van controle over
opvolging van eigen loopbaan benadrukken
✓Vragen stellen en de ander zijn denkproces op
gang brengen
✓Oplossingen of voorstellen laten doen door de
medewerker
✓Soms toegeven dat je het zelf ook niet weet en
jezelf kwetsbaar durven opstellen
✓Grondige voorbereiding van het gesprek vragen

1. Loopbaangesprek wordt
gepland of aangevraagd
2. Loopbaangesprek wordt
voorbereid

3. Loopbaangesprek wordt
gevoerd

✓ Datum, tijd, plaats en duur
✓ Doelstelling van het gesprek
✓ Verwachte voorbereiding van
het gesprek (geef ook
voldoende tijd hiervoor)
✓ Aanwezige(n) in het gesprek

4. Loopbaangesprek wordt
opgevolgd

Best: op papier/ via e-mail
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Loopbaangesprek wordt
gepland of aangevraagd

Loopbaangesprek
wordt voorbereid
Loopbaangesprek wordt
gevoerd

Doelstelling = TAAL geven aan een
gevoel, stof om over te praten tijdens het
loopbaangesprek, concretisering van vage
indrukken

Loopbaangesprek wordt
opgevolgd

Ook: minder communicatief sterke
medewerkers te ruimte geven om op
voorhand een aantal dingen op te schrijven

Loopbaangesprek wordt
gepland of aangevraagd

Loopbaangesprek
wordt voorbereid

✓ Medewerker
▪ Wat wil ik?
Loopbaangesprek wordt
▪ Wat vind ik belangrijk?
gevoerd
▪ Waar heb ik nood aan?
▪ Wat doe ik graag?
Loopbaangesprek wordt
✓ Leidinggevende
opgevolgd
▪ Wat is het ‘speelveld’ of ‘kader vanuit de
organisatie?
▪ Interne arbeidsmarkt
▪ Wat zijn de opties?
▪ Kennis van het team en andere loopbaannoden
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Medewerker

TOOL

Je kan je medewerker volgend webinar
aanraden “Mijn loopbaan: betekenisvol én
future proof.” om het gesprek zelf voor te
bereiden.

Uitgangsvraag: Wat wil ik? Binnen 1, 2 of 3 jaar?
Wensen en noden (nood aan structuur)
Prioriteiten (mijn kinderen komen op nr. 1)
Persoonlijke waarden (harmonie en balans)

TOOLKIT
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Loopbaanankers

Gebaseerd op: de
loopbaanankers van Schein

Laat de test invullen

tip

• Zie action button op einde van het
webinar
• Meet het huidige takenpakket af aan de
belangrijkste ankers
• Zijn de belangrijkste ankers voldoende
‘gecoverd?’
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1.
Technisch/
functioneel

• Je vindt de
inhoudelijke kant
van je werk erg
belangrijk en wil
een specialist
worden binnen je
vakgebied. Je
geniet ervan als
anderen je vragen
om je deskundig
advies.

2.
Autonomie/
onafhankelijk

• Je wil je werk op
je eigen manier
doen en wil een
baan die flexibel
is met betrekking
tot wanneer en
hoe je werkt. Veel
regels en
beperkingen kan
je niet goed
verdragen.

17

28-11-2018

3. Algemeen
management

4.
Zekerheid/
stabiliteit

5.
Ondernemingsgerichte
creativiteit

• Je bent veelzijdig,
resultaatgericht en
wil snel richting top.
Je oefent graag
invloed uit en wilt een
grote
verantwoordelijkheid.
Je bent
communicatief en
kan goed in team
werken.

• Voorspelbaarheid en
loyaliteit zijn
belangrijk voor jou.
Je wil je (oa.
financieel) veilig
voelen en zal lang
binnen een
organisatie blijven
als aan deze
behoeften tegemoet
gekomen wordt.

• Je houdt van zelf
creëren en wil zelf
iets op de markt
zetten. Je droomt
van je eigen bedrijf
of een bestaand
initiatief nieuw leven
in te blazen. Je wil
geld verdienen met
iets dat je zelf tot
stand hebt gebracht.
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6.
Dienstverlening/
toewijding

7.
Pure uitdaging

8.
Levensstijl

• Je wil graag iets
doen waar anderen
iets aan hebben, om
zo een bijdrage te
kunnen leveren aan
de samenleving. Je
bent niet zozeer
loyaal aan een
organisatie, maar je
wil een rechtvaardig
of menswaardig doel
bereiken.

• Je wil altijd moeilijke
uitdagingen
aangaan en jezelf
overwinnen. Je haat
routine en wil altijd
wat nieuws. Je legt
de lat voor jezelf
hoog en je bent
ambitieus. Je hebt
ook een grote
intrinsieke motivatie

• Werk is voor jou niet
het belangrijkste in
je leven. Het moet
zinvol zijn en passen
bij je andere
bezigheden. Je doet
er alles aan om je
werk- en privéleven
in balans te houden.
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1. Technisch/ functioneel

•Je vindt de inhoudelijke kant van je werk erg belangrijk en wil een specialist
worden binnen je vakgebied. Je geniet ervan als anderen je vragen om je
deskundig advies.

2. Autonomie/onafhankelijk

•Je wil je werk op je eigen manier doen en wil een baan die flexibel is met
betrekking tot wanneer en hoe je werkt. Veel regels en beperkingen kan je niet
goed verdragen.

3. Algemeen management

•Je bent veelzijdig, resultaatgericht en wil snel richting top. Je oefent graag invloed
uit en wilt een grote verantwoordelijkheid. Je bent communicatief en kan goed in
team werken.

4. Zekerheid/stabiliteit

•Voorspelbaarheid en loyaliteit zijn belangrijk voor jou. Je wil je (oa. financieel)
veilig voelen en zal lang binnen een organisatie blijven als aan deze behoeften
tegemoet gekomen wordt.

5. Ondernemingsgerichte
creativiteit

•Je houdt van zelf creëren en wil zelf iets op de markt zetten. Je droomt van je
eigen bedrijf of een bestaand initiatief nieuw leven in te blazen. Je wil geld
verdienen met iets dat je zelf tot stand hebt gebracht.

6. Dienstverlening/
toewijding

•Je wil graag iets doen waar anderen iets aan hebben, om zo een bijdrage te
kunnen leveren aan de samenleving. Je bent niet zozeer loyaal aan een
organisatie, maar je wil een rechtvaardig of menswaardig doel bereiken.

7. Pure uitdaging

•Je wil altijd moeilijke uitdagingen aangaan en jezelf overwinnen. Je haat routine
en wil altijd wat nieuws. Je legt de lat voor jezelf hoog en je bent ambitieus. Je
hebt ook een grote intrinsieke motivatie

8. Levensstijl

•Werk is voor jou niet het belangrijkste in je leven. Het moet zinvol zijn en passen
bij je andere bezigheden. Je doet er alles aan om je werk- en privéleven in balans
te houden.

Toepassing in het gesprek

tip

• “Welke zijn jouw belangrijkste
loopbaanankers?”
• “Wat betekent loopbaananker X juist voor
jou? Hoe zie jij dat?”
• “Vind je dat dit voldoende aan bod komt in je
huidige functie?”
– Waarin wel?
– Waarin minder?

• “Wil je daar graag iets aan veranderen?”
• “Op welke manier zou dat dan kunnen?”

tip

Do It Yourself
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Kortere oefeningen

TOOL

• CV scoring
– Maak een CV waarin al jouw taken goed
beschreven staan
– Geef een score van 0-10 aan alle taken
– Zie je een rode draad?

• Energiegevers en energievreters

CASE. Rosa komt terug na een BO.

TOOL
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Kortere oefeningen

TOOL

• CV scoring
– Maak een CV waarin al jouw taken goed
beschreven staan
– Geef een score van 0-10 aan alle taken
– Zie je een rode draad?

• Energiegevers en energievreters
• Checklist job

Kortere oefeningen

TOOL

• CV scoring
– Maak een CV waarin al jouw taken goed
beschreven staan
– Geef een score van 0-10 aan alle taken
– Zie je een rode draad?

• Energiegevers en energievreters
• Checklist job
• Comfort – stretch- stress model
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Stress

Leerzone

Stretch

Comfort

Toepassing in gesprek
✓ Leg de drie cirkels uit
✓ Vraag wanneer je medewerker zich in
✓Comfortzone
✓Stretch zone
✓Stress zone

situeert en wat hij/zij daarvan vindt
Je kan ook vragen deze cirkels op voorhand in te vullen
met taken of momenten

Leidinggevende

23

28-11-2018

Checklist
 Tools zelf uittesten
 Ken ik het huidige takenpakket van de
medewerker in detail?
 Weet ik wat de visie is van mijn organisatie
op loopbaanpaden en flexibiliteit in
loopbanen?
 Weet ik wat de interne arbeidsmarkt is?
Welke opties er zijn binnen de organisatie?
 Heb ik zicht op de noden van andere
teamleden? Kan ik de puzzel maken?

Loopbaangesprek wordt
gepland of aangevraagd

Loopbaangesprek wordt
voorbereid

Loopbaangesprek
wordt gevoerd
Hoe openen?
Welke thema’s?
Hoe afsluiten?

Loopbaangesprek wordt
opgevolgd

Structuur loopbaangesprek
Kadering
Ijsbreker
Voorbereiding inschatten
Verdieping inhoudelijke thema’s
Neerschrijven actieplan
Vervolgafspraak
Slot
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Structuur loopbaangesprek
Kadering
Ijsbreker
Voorbereiding inschatten
Verdieping inhoudelijke thema’s
Neerschrijven actieplan
Vervolgafspraak
Slot

Herhaling doelstelling van uitnodiging
Vragen of de medewerker nog andere verwachtingen
heeft van dit gesprek
Kaderen dat alles bespreekbaar is, maar dat niet alles
in praktijk kan gezet worden.
Dat jij mee bekijkt wat haalbaar is, binnen welke
termijnen en in lijn met organisatie en team.
Wederzijdse inzet: de medewerker is
medeverantwoordelijk voor het loopbaanplan
= ‘contracting’

Structuur loopbaangesprek
Kadering
Ijsbreker
Voorbereiding inschatten
Verdieping inhoudelijke thema’s
Neerschrijven actieplan
Vervolgafspraak
Slot
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“Met welk gevoel of welke
gedachte ben je vandaag naar
hier gekomen?”

“Hoe kijk je naar dit gesprek?”
…

tip

Loopbaanvraag
Vaag geformuleerd
• Ik wil terug gelukkig zijn
in mijn job.

Concreet geformuleerd
• Ik wil mijn
loopbaangesprek met
mijn leidinggevende
voorbereiden zodat ik
een constructief gesprek
met hem/haar kan
aangaan. Daarin wil ik
een overzicht van wat ik
minder graag doe, graag
doe en er extra wil
bijnemen.
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Loopbaanvraag
Negatief
• Ik doe mijn takenpakket
niet meer graag.

Positief
• Ik wil te weten komen
welke taken mij energie
geven.

Structuur loopbaangesprek
Kadering
Ijsbreker
Voorbereiding inschatten
Verdieping inhoudelijke thema’s
Neerschrijven actieplan
Vervolgafspraak
Slot

Hoe is het gelukt met je
voorbereiding?
Hoe was dat voor jou om voor
te bereiden?
Vertel eens, hoe ging de
voorbereiding?
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Structuur loopbaangesprek
Kadering
Ijsbreker
Voorbereiding inschatten
Verdieping inhoudelijke thema’s
Neerschrijven actieplan
Vervolgafspraak
Slot

Afhankelijk van de oefeningen
die de medewerker mee heeft

Mogelijke thema’s:
- Terugblik op de loopbaan
- Loopbaanperspectief
- Levensfasen en loopbaan
- Loopbaancompetenties
- Behoeften
- Passie
- Visie en missie
- Persoonlijke waarden
http://www.lont.org/ (ESF project)
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Structuur loopbaangesprek
Kadering
Ijsbreker
Voorbereiding inschatten
Verdieping inhoudelijke thema’s
Neerschrijven actieplan
Vervolgafspraak
Slot
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TOOLKIT

1. POP

• Persoonlijk ontwikkelingsplan
(kan je ook als opdracht meegeven aan de
medewerker om in te vullen tegen het
vervolggesprek)
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2. SWOT analyse van je keuzes of opties

CASE. Jan wil minder fysiek belastend werk
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2. SWOT analyse vertegenwoordiger in de
bouw
Strengths of
sterktes

Weaknesses of
zwaktes

Ervaring in de bouwsector
Goede people skills
VCA attest
Assertief
Verantwoordelijk

Weinig kennis van
commerciële stukken
(offertes)
Geen ervaring in de
verkoop

Opportunities of
kansen

Threats of
bedreigingen

Commerciële opleiding
aanvragen
Ervaring opdoen als
stagiair

Lange wachttijden voor de
opleidingen
Ik heb kleine kinderen
thuis, ben ik op tijd thuis?
Is het financieel genoeg
loon ?

Hoe kan ik hier
een oplossing
voor bedenken?
Hoe kan ik hier
tegengewicht aan
bieden?
Formuleer dit in
positieve acties
met een timing

3. SMART doelstellingen

Structuur loopbaangesprek
Kadering
Ijsbreker
Voorbereiding inschatten
Verdieping inhoudelijke thema’s
Neerschrijven actieplan
Vervolgafspraak
Slot
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Wanneer? Doelstelling? Wat
in tussentijd gedaan?

Structuur loopbaangesprek
Kadering
Ijsbreker
Voorbereiding inschatten
Verdieping inhoudelijke thema’s
Neerschrijven actieplan
Vervolgafspraak
Slot

Hoe kijk je terug op dit
gesprek?
Met welk gevoel/gedachte
verlaat je dit lokaal?
Hoe vond je dit?
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Loopbaangesprek wordt
gepland of aangevraagd

Loopbaangesprek wordt
voorbereid

Loopbaangesprek wordt
gevoerd

Loopbaangesprek
wordt opgevolgd

Job crafting
• Ik sleutel aan de energiebalans van mijn
functie
• …door mijn taken, relaties en context
beter af te stemmen op waar ik energie
van krijg en rekening houdend met wat
energie opslorpt.
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I take on as much event planning as I can, even
though it wasn’t originally part of my job. I do it
because I enjoy it, and I’m good at it. I have
become the go-to person for event planning, and
I like my job much more because of it.

– Marketing coordinator –

When I first came here, we started using the new

higher-speed equipment. Then lots of new guys
came in. So I started helping them learn the job.
Now it’s just expected that I train the new guys. I
did this in my previous job, so I have experience
with it, and I like it because I’m able to help and
work with guys from different backgrounds.

– Maintenance technician –
Voorbeelden afkomstig uit: Fine, G.A. (1996). Justifying work:
Occupational rhetorics as resources in restaurant kitchens.
Administrative Science Quarterly, 41, 90-115.

Job crafting
• Dit kan je uiteraard niet zomaar… en niet
alleen…
• Belangrijk: Wat is mijn speelveld? Wat is
het kader vanuit mijn organisatie of
leidinggevende?
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• Opvolging in de praktijk
– To do’s vanuit het vorig overleg opvolgen
– Timings respecteren en elkaar hierop
aanspreken
– Nieuw loopbaangesprek inplannen én de te
bespreken thema’s hiervan al vastleggen
Uiteraard: allemaal afhankelijk van wat net
besproken werd tijdens het vorige
loopbaangesprek

CASE. loopbaangesprekken in team
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Action button
Ik ontvang graag de sjablonen van alle tools die aan bod
kwamen
✓ Sjabloon checklist job
✓ Test loopbaanankers
✓ Sjabloon persoonlijk ontwikkelingsplan
Extra vragen?
helen.goovaerts@obelisk.be
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