Inschrijvingsformulier loopbaanbegeleiding
Heb je beslist om beroep te doen op één van de professionele loopbaancoaches van The Coaching Square,
een door de VDAB erkend loopbaancentrum? Vul dan dit formulier in en stuur het terug naar:
• De persoon die je als coach wenst (indien je de coach kent)
• Of naar ons speciaal e-mailadres: contact@loopbaancoaching.be
Wij checken alles en contacteren je zo snel mogelijk via mail om jou een loopbaancoach toe te wijzen in functie
van de door jou gewenste locatie en/of tijdstip.
Wat bepaalt wanneer je kan starten?
o De volgorde waarin we je aanvraag binnenkrijgen.
o Je beschikbaarheid in tijd en mogelijkheid/bereidheid je te verplaatsen.
o De beschikbaarheid van de coaches.
o Of je reeds in het bezit bent van je loopbaancheques (te bestellen op website van de VDAB)
Persoonlijke informatie
Voornaam:
Naam:
Straat, huisnummer, busnummer:
Postcode:
Gemeente/stad:
Tel. Nr./ Gsm Nr.:
E-mailadres:
Geboortedatum:

Opleiding en functies
Hoogst behaalde diploma: ...................................................................................................................................
Huidige functie: ...................................................................................................................................................
Bedrijf: ................................................................................................................................................................
Adres Bedrijf:........................................................................................................................................................
Ik ben werkende – geef je statuut aan:







Leerkracht
Arbeider
Bediende
Kader
Zelfstandige
Andere, verklaar ..............................................................................................................

Gelieve ook je CV mee te sturen!

Informatie i.v.m. loopbaancoaching
Voorkeur contactmoment:
o

o

Overdag

o

Vanaf 17u

o

Vanaf 18u

Vanaf 19u

Indien overdag, welke dagen passen voor jou? Deze keuze(s) laat je toe sneller met een traject te kunnen
starten.
o

Maandag

o

o

Dinsdag

Woensdag

o

Donderdag

o

Vrijdag

We doen ons best om zo snel mogelijk met je loopbaan coaching te starten. Ben je overdag vrij, dan is de
kans groot dat je sneller start dan indien je enkel ’s avonds beschikbaar bent.
Voorkeur locatie
Welke locatie geniet je eerste voorkeur? Een 2e en 3e keuze van locatie laten je mogelijks toe om sneller met
een traject te starten. Noteer 1,2 en 3 bij uw voorkeurlocaties.
Antwerpen












Antwerpen
Beerse
Bonheiden
Kontich
Mortsel
Rijmenam
Schilde
Sint-Amands
Sint-Katelijne-Waver
Stabroek
Wommelgem

West-Vlaanderen






Knokke (Duinbergen)
Kortrijk
Rollegem (Kortrijk)
Waregem
Ronse

Vlaams-Brabant

























Attenrode-Wever (Glabbeek)
Betekom
Dilbeek
Erps Kwerps
Everberg
Hoeilaart
Lennik
Londerzeel
Meise
Merchtem
Nieuwrode
Opwijk
Overijse
Peer
Roosdaal
Ternat
Tervuren
Tienen
Vossem (Tervuren)
Wemmel
Wezembeek-Oppem
Wilsele
Zaventem
Zellik

Limburg




Oost-Vlaanderen

Borgloon
Herk-de-Stad
Lanaken









Deinze
Gent
Idegem
Ninove
Oudenaarde
Voorde
Vollezele

Brussel







Brussel
Hostade
Jette
Schaarbeek
Sint-Gillis
Sint-Jans-Molenbeek

Heb je al een gesubsidieerde loopbaanbegeleiding gevolgd?



Ja – wanneer? (Voor of na 2012?)
Nee

Extra informatie
Hoe heb je The Coaching Square en z’n aanbod voor loopbaan coaching leren kennen? Via welke weg heb
je onze website gevonden?

Reden van de loopbaanbegeleiding (meerdere redenen zijn mogelijk):













WERKBAAR WERK (In mijn huidige werksituatie heb ik te hoge werkdruk, stress, signalen
van burn-out, …)
RELATIES IN DE WERKCONTEXT (In mijn huidige werksituatie heb ik het moeilijk met
(een) collega(‘s), teamleider, …)
JOBDOELWIT (Ik wil weten welk werk en/of statuut (werknemer, zelfstandige, …) écht bij
mij past en mij heroriënteren op de arbeidsmarkt.)
ZINGEVING (Ik wil meer voldoening, plezier, of uitdaging in mijn werk.)
KWALITEITEN-REFLECTIE (Ik wil weten wat mijn sterke en zwakke punten zijn en hoe
hiermee best om te gaan.)
MOTIEVEN-REFLECTIE (Ik wil weten wat voor mij het belangrijk is in mijn werk (waarden,
interesses en drijfveren))
BALANS WERK-PRIVE (Ik wil een beter evenwicht tussen mijn beroeps- en privéleven.)
ARBEIDSMARKT-VERKENNING (Ik wil een zicht op de arbeidsmarkt)
LEIDERSCHAP (Ik heb vragen rond promotie, demotie, leiderschap …)
Groei en uitdaging (Ik wil ontdekken hoe ik mijn talenten/competenties beter kan inzetten)
Andere

Meer info dat u ons wenst mee te geven?

Alle info die u ons meegeeft blijft strikt persoonlijk en wordt niet voor andere doeleinden dan loopbaanbegeleiding
ingeschakeld!

