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Master Loopbaan Coach
Loopbaanbegeleiding is hip. Via de VDAB – loopbaancheque is deze begeleiding zelfs nagenoeg gratis. Hierdoor wordt de drempel naar begeleiding een heel stuk lager.
Loopbaanbegeleiding is nu binnen ieders budget bereikbaar. Wij zien
het als een uitdaging om deze loopbaanbegeleiding zo zinvol en kwalitatief mogelijk te maken. In deze loopbaancoach MASTER krijg je tal van
tools aangeboden om voor je klanten werkelijk het verschil te maken.
Wij beperken ons niet tot het overlopen van een lijstje met competenties en verlangens om daarna een doel te stellen in een POP
(Persoonlijk OntwikkelingsPlan). Wij gaan een heel stuk verder!
Voor ons moet elke loopbaanbegeleiding een werkelijk verschil
maken in de stappen die effectief gezet worden en merkbare
verandering brengen.
Om dit verschil te kunnen maken hebben wij een aantal unieke formules
ontwikkeld die afgestemd zijn op verschillende vragen die je als coach
kan krijgen. In 6 dagen onderzoeken we 6 verschillende aspecten van
loopbaanbegeleiding. Op die manier bekwamen we jou als loopbaancoach om zowel met verschillende soorten vragen als met verschillende
leeftijdsdoelgroepen te werken.

Onze unieke benadering
Je kan ondertussen op tal van plaatsen terecht voor loopbaanbegeleiding / loopbaancoaching. Onze aanpak is echter in lijn met de rest van
de Open Mind opleidingen. Via ervaringsgerichte formats kom je dichter bij het loopbaanpad dat werkelijk bij jou past, dit in verbinding met
de realiteit en wat haalbaar is.
Als persoon evolueer je, het is normaal dat je loopbaan mee groeit. De
“gepaste” job past dan ook bij je uitdagingen van vandaag en morgen en
is een combinatie van wat je kan en waar je potentieel kan ontwikkelen.
Als loopbaanbegeleider leer je concreet en haalbaar advies geven.

De technieken
Wij gebruiken tijdens de loopbaanbegeleiding naast de
gangbare coachtechnieken ook technieken uit het systemisch gedachtengoed en uit onze trauma opleidingen.
Systemische aanpak zal ervoor zorgen dat wij nagaan
•
•
•
•

wat je uit je vorige job meeneemt als waarden en
als ballast voor je nieuwe job
of je je job doet voor jezelf of omdat een ander dat
een goed plan vindt
hoe je omgeving, waarden en normen je job sturen
wat je van thuis uit geleerd hebt en hoe dit jou mogelijks alsnog stuurt waar je dat niet wil

Traumaonderzoek zorgt dan voor andere aspecten
•
•
•
•

wat is ooit fout gelopen en stuurt je nog steeds in
het kiezen van een job
hoe kan je jezelf verkopen als je vastloopt
waar op je werk loop je vast en ligt de oorzaak bij
het werk of bij jou
waar botsen jouw visie en die van het werk

Deze en meer zaken worden door ons onderzocht of
aangeleerd enerzijds op vlak van inzicht maar anderzijds
wordt vooral nagegaan of het lichaam deze beweging
wel wil en kan maken.
Wij maken onderscheid tussen stappen die de klant zou
zetten uit angst, uit een verlangen of uit wat “klopt”.
Lijstjes laten invullen, waar angsten en verlangens vaak
een drijfveer zijn, leidt tot zeer tijdelijke oplossingen.
Wij onderzoeken elke mogelijke beweging grondig, zodat ze ook duurzaam is.

Voor wie?
Voor HR mensen en coaches.
Ben je loopbaanbegeleider of wil je dat leren, dan
ben je welkom.
Wij verwachten een minimum aan coachingskills
om te kunnen deelnemen.
Hoewel het enkel onze bedoeling is de formats
door te geven, dienen die natuurlijk wel gedemonstreerd en ingeoefend te worden.
Wij oefenen op elkaar en al snel zal de impact van
deze formats duidelijk worden. Dus er zit in deze
opleiding loopbaancoach ook een behoorlijk stuk
persoonlijke groei.

Is deze Master voor Jou ?
Het toepassingsgebied
Deze Master-opleiding is een aanvulling van jouw skills
als coach. Een loopbaanbegeleiding vraagt toch andere
inzichten dan personal coaching.
Deze opleiding richt zich tot een zeer breed gebied in
loopbaangebeleiding zodat je in de meeste loopbaanvraagstukken aan de slag kan met beklijvende formats.
Wij gaan een heel stuk verder dan competentielijstjes en
realiseren van verlangens. Wij kijken naar het loopbaanpad dat werkelijk bij iemand past en gebruiken daarvoor
naast een academische benadering ook fysieke belevingensformats.
Ben je HR medewerker, dan krijg je een extra pallet
tools vanuit een totaal andere benadering. Op die manier kan je je bestaande medewerkers beter begeleiden
en nieuwe mensen juister recruteren.

Het Programma
We hebben ons programma ingedeeld in 6 toepassingsgebieden. Hoewel niet iedereen in deze gebieden zal
werken, vinden wij het toch belangrijk dat je als loopbaan Master deze materie beheerst.

Eindelijk een diploma
•
•
•
•
•

Begeleiden naar het eerste werk
Competentieonderzoek
Wat is er op de markt
Sollicitatie begeleiding
Sociale netwerken als jobtool

Zelfstandige of niet
•
•
•
•
•

Hoe zelfstandig ben jij? Ben je eerder zelfstandige of
eerder werknemer?
Oprichten van een zelfstandige zaak
Marktonderzoek
Doelgroeponderzoek
Websitemarketing

Herorientatie en reorganisatie
•
•
•
•
•

Wat zeggen de mensen...

Binnen je huidig werk veranderen van functie
Omgaan met persoonlijke evolutie en groei
Omgaan met verandering | change management
Op zoek naar de gepaste uitdaging
Omgaan met Burn-out als signaal van stress

Promoveren of Demoveren
•
•
•
•
•

Hogerop klimmen, hoe doe je dat
Leiderschapstypes
De valkuilen van promotie
Bewust minder werken
Omgaan met ouder worden in je job

Outplacement
•
•
•
•
•

Op zoek naar nieuw werk: beken kleur!
Een nieuwe uitdaging, een nieuwe kans
Hoe laat ik het oude werk los | Jezelf vrijmaken voor
je volgende werk
Motivatietraining en omgaan met faalangst
Jezelf leren verkopen

Zingeving en Work-Life balans
•
•
•
•
•
•

Wat zijn je prioriteiten?
Wat “klopt” voor jou nog?
Ouder en wijzer?
Hoeveel toegevingen doe je?
Bouwen aan een duurzame werkomgeving
Je frustratie leren gebruiken als motor voor transformatie

Bruikbaar
Zeer concreet, zeer to the point, efficiënte oefeningen, eenvoudig en toch met snel en duidelijk resultaat, je krijgt echt
wel inzicht over de sterktes en de valkuilen.
Je krijgt een zeer ruim aanbod, zodat je op de meest diverse
vragen een degelijk antwoord kan bieden, zowel voor starters
als eindeloopbaan vraagstukken.
Resultaat
•
•
•
•

Vernieuwend, direct & praktisch
No nonsense benadering, helemaal to the point
Oplossingsgericht werk op maat van de klant
De cursisten worden op een boeiende manier betrokken
in de lessen

Boeiend
Boeiende formats die het onderbewuste aanspreken.
Ze laten de klant voelen wat écht belangrijk is.
Een vernieuwende benadering!
Leerplatform
Prachtige ondersteuning van het leerplatform. Je hoeft
eigenlijk zelf niets te noteren en kan thuis gewoon rustig alles
nalezen.

Praktische informatie

De extra’s

De opleiding bestaat uit 6 dagen telkens om de
week op een vaste dag.

Leerplatform

De mogelijkheid bestaat ook deze opleiding incompany te geven, vraag hiervoor een offerte.
Voor concrete data en prijzen
Surf even naar onze sites:

www.centrumopenmind.be
www.openmindbusiness.be
www.loopbaan-coach.be

Alle lesmateriaal, inclusief video’s en documenten komen op ons leerplatform: www.coachingtools.be
Van zodra je betaling rond is, krijg je toegang tot dit leerplatform en kan je reeds beginnen.
Het platform is ook een online forum voor het ontmoeten van medecursisten, het stellen van vragen en het
organiseren van samenkomsten of oefengroepen.

Documenten

Via ons leerplatform kan je heel veel documenten downloaden voor jezelf of om aan je klanten mee te geven.
Tal van tests, inspiratielijsten, vragenlijsten, informatieve
documenten en veel meer.

Wordt VDAB loopbaanbegeleider

De opleiding voorziet een volledig programma voor
loopbaanbegeleiding zoals gevraagd door de VDAB. Na
het volgen van deze opleiding kan je bij verschillende
loopbaancentra terecht als loopbaancoach.
Wens je lid te worden van het Open Mind loopbaanteam, dan vragen wij van het Integrale Coach programma de basis en een PRO module te volgen, alsook de
burn-out Master Class, zodat je de nodige coach competenties hebt en kan begeleiden binnen de visie van
Open Mind. Dit binnen de gestelde voorwaarden door
de VDAB voor onderaannemers.
Voor de meest recente voorwaarden, gelieve ons te
contacteren.

Wat zal deze opleiding jou brengen?

Onze referenties



Open Mind heeft een klantenbestand van meer
dan 10.000 personen en bedrijven. Het steeds
toenemend aantal klanten, samen met een
ISO9001 zijn onze beste referenties en uw garantie.









Je zal in staat zijn om voor verschillende vraagstukken een specifieke doeltreffende begeleiding aan te
bieden
Naast de gangbare lijstjes, gevolgd door een doelcoaching krijg je tal van andere methodes. Begeleiden is nooit meer saai!
Wij ondersteunen jou met tal van formats die je via
ons leerplatform steeds kan downloaden
Wij helpen jou in je stappen als loopbaanbegeleider
Door je frisse aanpak heb je tevreden klanten wat
de beste garantie is om je praktijk te laten groeien
Wij bieden onze groepsformats aan voor je klanten
ter ondersteuning van hun traject
Je krijgt toegang tot ons trainers-lesmateriaal wat
permanent bijgewerkt wordt.
Werk je als HR, dan zal je heel wat tools krijgen om
op een andere manier naar de loopbaan te kijken
van bestaande of nieuwe medewerkers.

Serge heeft meer dan 18.000 “vlieguren” als
trainer voor groepen en geeft reeds 20 jaar privé
begeleiding.
Open Mind is door de VDAB erkend als loopbaanbegeleider en door de Vlaamse Overheid als
opleidingsinstituut.
Op aanvraag stellen wij U graag in contact met
personen uit onze referentielijst.

Enkele van onze troeven….
•
•
•
•
•

De samenwerking van Open Mind met meerdere mensen en organisaties geeft een breed
draagvlak
Wij dragen het ISO 9001 kwaliteitslabel dat
we ook écht waarmaken
Een team van meer dan 30 mensen zorgt voor
zekerheid in begeleiding en expertise op vele
vlakken
In ons team zitten tal van hoger opgeleide
mensen gaande van psychologen tot ingenieurs
Naast de mentale (gekende) formats gebruiken wij vernieuwende en zeer efficiënte
technieken die in huis ontwikkeld zijn

Wie is Open Mind bvba?
Open Mind is opgericht door Serge Van Gampelaere en
Sofie De Vos in 1998. Serge is ingenieur electronica van
opleiding, Sofie kinesist en manueel therapeut.
Serge heeft een eigen bedrijf in alarmsystemen opgericht dat hij na 14 jaar verkocht bij het starten van
Open Mind. Zijn ervaring met medewerkers en klanten
gebruikt hij nog steeds.
Sofie heeft als kine-relaxatie gewerkt in USA, daarna
meegewerkt in het alarmbedrijf van Serge om zich dan
toe te spitsen op Open Mind, eerst als kine, daarna als
trainer.
Open Mind is dan ook een mix van denken (ingenieur)
en voelen (kine). Net in de ontmoeting van deze twee
werelden ontstaat een krachtig groeipotentieel voor
beiden. Dit is dan ook de drive achter Open Mind.
Onze formats zijn voor beide soorten mensen toegankelijk en zijn daarin bijzonder uniek.

Open Mind bvba
Bredestraat 11-13
9920 Lovendegem
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info@centrumopenmind.be
www.centrumopenmind.be
BE 0667.898.151
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2008



ISO 9001 certified
Door de Vlaamse Overheid erkend
opleidingsinstituut onder nr DV.O 222497

Met een team van meer dan 30 trainers, coaches,
psychologen, consultants en therapeuten staan wij
ondertussen op meerdere locaties voor U klaar om onze
ervaring te delen.
De Homebase is in Lovendegem (bij Gent). Onze klanten
komen uit Vlaanderen en Nederland, persoonlijk of via
bedrijven.
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