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Grip op loopbaan (en leven) 
Medewerkers functioneren het beste als zij doen waar ze goed
in zijn. Toch weten verrassend veel mensen niet waar hun 
talenten en kwaliteiten liggen. Hierdoor kunnen ze last kijgen 
van stress. Of ze lopen vast in hun loopbaan en, daardoor, in 
hun ontwikkeling. Gesprekken met een loopbaanadviseur 
helpen medewerkers om vragen én antwoorden helder te 
krijgen. En weer grip te krijgen op hun loopbaan (en leven).

Inzicht in ontwikkelmogelijkheden
Het traject geeft medewerkers inzicht in hun ontwikkel-
mogelijkheden. Na een kennismaking met onze 
loopbaanadviseur worden de doelstellingen besproken. 
Door het assessment krijgt de medewerker een beter beeld 
van zijn of haar persoonlijkheid, gedrag, wensen en drijfveren in 
het werk. We bundelen de testresultaten in een rapportage en 
de loopbaanadviseur bespreekt dit met de medewerker. 

Dit vormt de leidraad voor de coachingsgesprekken. De 
opdrachtgever blijft op de hoogte van de voortgang. Aan het 
eind van het traject vindt, met goedkeuring van de 
medewerker, een eindevaluatie plaats met alle betrokken 
partijen.

Ontwikkeling werkt
Loopbaanontwikkeling levert meer energie en plezier in het 
werk op, evenals belangrijke voordelen voor jou én je 
medewerker:

•  Inzicht in talenten en kwaliteiten
•  Ontdekken van drijfveren en waarden
•  Kans om het groeipotentieel te benutten
•  Loopbaanperspectief voor de toekomst
•  Duurzaam inzetbaar door mee te bewegen
•  De juiste persoon op de juiste plek

Ontwikkeling is mensenwerk 

Talent blijven ontdekken

Bij MEPD helpen we bedrijven in de maakindustrie en techniek om te ontwikkelen en mee te bewegen met veranderingen. 
Vanuit dat doel bieden we trajecten in ontwikkeling, outplacement en inzetbaarheid. Altijd gericht op de mens, continuïteit 
en toekomstbestendigheid.

We begeleiden mensen in hun zoektocht naar werk en persoonlijke groei. De aanleiding kan variëren: ontslag, ziekte of 
veranderde ambities. Maar ons uitgangspunt blijft gelijk: we gaan voor nieuwe inzichten, kansen en mogelijkheden. 
Iedereen heeft talent. Wij helpen dit talent te (her)ontdekken. Want ontwikkeling is mensenwerk.


