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Als landelijke en innovatieve organisatie helpen wij mensen het optimale uit hun

carrière te halen: resultaatgericht, duurzaam, persoonlijk en met respect en

aandacht. En met succes! Zo ligt ons plaatsingspercentage op nieuw werk op  71%.

We werken hier iedere dag aan met een landelijk team aan enthousiaste coaches

met allemaal hun eigen regio. 

In onze visie is het van belang dat de werknemer zelf de regie houdt en zich

verantwoordelijk voelt voor zijn of  haar eigen re-integratie. De vaste coach adviseert,

coacht, ondersteunt en faciliteert, maar neemt het niet over. De werknemer zit zelf

aan het stuur.

Focus op nieuw perspectief en resultaat

Een volgende stap in de loopbaan

Persoonlijke aandacht en individuele coaching

Een vaste coach uit de regio

Kennis en kwaliteit

Proactieve werkwijze

Heldere rapportages

Onze beloften:

Inleiding



Is jouw werknemer op zoek naar groei of verbreding, maar weet hij of zij nog niet

precies in welke richting? Overweegt jouw werknemer een carrièreswitch en is er

hulp nodig bij de aanpak? Dan biedt loopbaanadvies uitkomst. Praktisch, snel en zeer

efficiënt.

HOE ZIET LOOPBAANADVIES ERUIT?

WAT KOST COACHING?

Loopbaanadvies

Als basis voor het uitgebreide adviesgesprek met de coach, vult

de werknemer vooraf drie online testen in. Dit kan gewoon

vanuit huis of op het werk op een tijdstip dat voor de werknemer

het best uitkomt. De online testen zijn onder andere gericht op

de persoonskenmerken, de beroepswensen- en vaardigheden en

het leer- en ontwikkelvermogen bij de betreffende werknemer.

De uitkomsten van de testen komen aan bod in een uitgebreid

persoonlijk gesprek met de coach. Dit gesprek duurt maximaal

1,5 uur. De werknemer bespreekt de huidige werksituatie, zijn of

haar ambities, competenties, kwaliteiten en mogelijkheden. Het

doel van de coach is samen met de werknemer de richting te

bepalen en een effectieve route uit te stippelen voor een

optimale en succesvolle loopbaan.

Hoe ziet loopbaanadvies eruit?

Door dit nieuwe perspectief is jouw werknemer gemotiveerd, vol

energie en is zich bewust van zijn of haar kwaliteiten en

competenties. Het resultaat is een uitgebreid adviesverslag. Hierin

staat onder andere wat mogelijke vervolgstappen zijn voor een

betere invulling van de huidige functie, nieuw werk bij jou als

werkgever of een volgende stap in de loopbaan.

Wat kost loopbaanadvies?

Wat is het resultaat?

Let op: het hieronder genoemde tarief is een richtprijs en kan op

basis van de wensen en behoeften nog wijzigen.

Voor loopbaanadvies hanteren wij een tarief van € 425,-

Dit tarief is exclusief 21% BTW.



Contactgegevens

Wil je meer informatie of sparren met één van onze coaches?

Neem dan contact met ons op via:

Koningin Wilhelminaplein 12

1062 HK Amsterdam

020 – 562 63 64

info@ttifcompany.nl

www.ttifenwerk.nl


