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Kernachtige Loopbaan Ont-wikkeling 

Heb jij een baan waar je in ochtend blij van wakker wordt? Ga je fluitend naar je werk? Zie je jouw 

werk als een motiverende bijdrage of een dagelijkse verplichting? Voor jouw werkplezier, 

levensgeluk en persoonlijke succes is het essentieel dat jij de regie pakt over je eigen loopbaan en 

planmatig jouw (onbewuste) potentieel en talenten gaat inzetten en ontwikkelen. 

Wat is het? 

Kernachtige Loopbaan Ont-wikkeling is een programma waarin de deelnemers stap voor stap worden 

ondersteund bij het ontwikkelen van een uitvoerig loopbaanplan. Steve Miller (Life’s  Work, Canada) 

heeft het programma in 1990 ontworpen als Implicit Career Search en sindsdien verder ontwikkeld 

en verbeterd.  Duizenden deelnemers (leidinggevenden, werkzoekenden, langdurig werkelozen, 

gevangenen, veteranen en studenten) zijn al geholpen om hun gedrag en zelfbeeld te begrijpen 

waardoor zij hun loopbaan efficiënter en gerichter vorm kunnen  geven. Het programma is dan ook 

speciaal ontwikkeld voor alle groepen en individuen die: 

• hun zelfbewustzijn willen vergroten; 

• meer duidelijkheid willen ten aanzien van hun loopbaan; 

• hun (persoonlijke) effectiviteit willen verbeteren; en 

• de kracht willen krijgen om regisseur te worden van hun eigen loopbaan. 

Werkt het? 

Absoluut! Meer dan 95% van de deelnemers heeft aan het einde van het programma een compleet, 

realistisch en haalbaar loopbaanplan. Uit verschillende internationale studies, onder andere van de 

Canadese federale overheid, blijkt dat Kernachtige Loopbaan Ont-wikkeling drie keer succesvoller is 

dan de traditionele benaderingen van loopbaanbegeleiding. 

Aanpak en leermethodes 

Kernachtige Loopbaan Ont-wikkeling is een  uitnodigend programma. Deelnemers worden 

uitgenodigd om te overwegen, te onderzoeken en te experimenteren met nieuwe manieren van 

denken en gedrag. Het doel is om de eigen voorkeuren te herkennen en zelf te ervaren wat wel en 

niet effectief is.  

Het programma bestaat uit 6 modules van elk 3 uur, waarin we gebruik maken van diverse 

leermethodes. Gecombineerd bieden deze methodes, meer dan wanneer een methode afzonderlijk 

wordt gebruikt, een zeer effectief handvat voor 

persoonlijke verandering: 

• Kennis & grondbeginselen 

• Vragenlijsten 

• Ervaringsoefeningen 

• Zelfreflectie 

• Visualisaties 

• Feedback 
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Met behulp van deze bewezen methodes en trainingen worden de deelnemers begeleid bij het 

bepalen en  ontwikkelen van hun unieke werkdoel. Door middel van de aangereikte kennis en 

hulpmiddelen zijn zij in staat om het werk te gaan doen dat altijd al hun droom was en om daarmee 

te voorzien in hun levensonderhoud. 

Keuze en zelfbewustzijn 

Loopbaanontwikkeling heeft alles te maken met het maken van keuzes en het nemen van besluiten. 

De meeste mensen laten zich daarbij leiden door onbewuste wensen, gedachten en patronen. Hoe 

zouden jouw werk en loopbaan eruitzien als je bewuste keuzes zou maken op basis van je ware ik?  

Je ware ik is een gebied dat velen van ons langdurig hebben genegeerd.  Het is eenvoudigweg dat 

deel in jou dat jij daadwerkelijk bent. 

Omdat jouw succes afhangt van jouw vermogen jezelf te begrijpen ligt de focus op zelfbewustzijn. 

Doordat je bewust wordt van jouw eigen patronen en hun consequenties, ben je in staat je 

zelfbedrog op te heffen en hierdoor bewuste in plaats van onbewuste keuzes te maken die 

gebaseerd zijn op jouw eigen werkdoelen. 

Loopbaanprofiel 

Tijdens het programma werk je aan jouw unieke loopbaanprofiel met als resultaat een motiverend, 

gedetailleerd en realistisch loopbaanplan. Maar waar bestaat een Kernachtige Loopbaan Ont-

wikkeling profiel uit? 

 

• Persoonlijke ontwikkeling 

• Ontdek jouw onbewuste gedachtes en gevoelens 

• Ontdek jouw ware ik 

• Leer gewoontes af die je persoonlijke ontwikkeling in de weg staan 

• Leer nieuw effectief gedrag aan 

  

• Persoonlijke missie 

• Ontdek jouw essentie, jouw kern 

• Maak een beschrijving van de persoon die je wenst te zijn 

• Beschrijf hoe jij vanuit jouw essentie wilt leven 

  

• Werkdoelstelling 

• Bepaal wat het doel van jouw werk is 

• Wat is jouw unieke bijdrage aan jouw omgeving, de maatschappij en de wereld 

• Het Loopbaan Ontwikkeling Spectrum 

• De evolutie van jouw loopbaan in vijf duidelijk beschreven ontwikkelstadia  

• Krijg zicht op jouw sterke en minder ontwikkelde kanten 

• Bepaal welke vaardigheden je moet ontwikkelen om de verschillende stadia te doorlopen 

• Loopbaanplan 

• Bepaal de grote stappen (de lange termijn doelstellingen) 

• Beschrijf gedetailleerde acties, de implementatie stappen 

• Ontwikkel mogelijke noodscenario's om doelstellingen te realiseren 

• Realiseer je droom, ga aan de slag! 
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Voor wie is het? 

Kernachtige Loopbaan Ont-wikkeling is een programma voor iedereen, met of zonder baan, met de 

behoefte om zijn loopbaan te onderzoeken, zijn werkbijdrage te verduidelijken of meer richting te 

geven aan zijn carrière. Iedereen die op zoek is naar persoonlijke en professionele ontwikkeling, groei 

en duidelijkheid. Denk hierbij aan: 

• Iedereen met de behoefte aan verandering in zijn loopbaan, omhoog, omlaag, opzij of 

volledig anders. 

• HR adviseurs en coaches die werknemers of klanten met loopbaanvragen ondersteunen. 

• Bedrijven die hun verloop willen minimaliseren en het gebruik van hun potentieel willen 

maximaliseren. 

• HR managers die mobiliteits- of talent development programma’s willen vormgeven of hun 

trainingsprogramma’s willen verbreden. 

• Werknemers, ondernemers en leidinggevenden op alle niveaus. 

• ZZP’ers die op zoek zijn naar meer focus en verduidelijking. 

• Studenten (Universiteit, Hoge school of Middelbare school) die de overstap gaan maken naar 

werk of een (vervolg)opleiding moeten kiezen. 

• Individuen die zich afvragen of de traditionele werkgever / werknemer relatie bij hen past. 

• Mensen die een nieuwe invulling zoeken na hun (gedwongen) pensionering.   

• Militairen of veteranen die een nieuwe carrière overwegen in de burgermaatschappij. 

• Gevangenen of ex-gedetineerden.  

• Mensen die geconfronteerd worden met grote veranderingen in hun leven of hier naar 

streven. 
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