
Nul- en eindmeting met verschilanalyse
Interesse- en competentiescan
Arbeidsmarkt- of ondernemersscan
4 contacturen met jouw persoonlijke coach
Toegang tot de opleidingen- beroepen- en
vacaturedatabase
Vrijwillige deelname aan een besloten
Facebook- Community (met en van elkaar leren)

Inhoud

 
 
 

Speciaal voor mensen met een opleidingsniveau tot en met MBO 2 is het mogelijk om gratis
ontwikkel- en scholingsadvies te krijgen. Wil jij weten waar jou kansen liggen? Samen met een
coach onderzoeken wat jij wil en kan? De coaches van Building Human Talent ondersteunen je bij
het in kaart brengen van jouw kwaliteiten en het ontdekken van (nieuwe) mogelijkheden.
 

Gratis ontwikkel- en scholingsadvies 
met STAP budget!
 

info@buildinghumantalent.nl / 06-30192864

Aanpak
Samen met jouw coach wordt inzichtelijk gemaakt
welke kansen er op basis van ervaring en
ontwikkelwensen zijn. Het concrete advies helpt
mogelijkheden te vergroten om productief en
vooral met plezier aan het werk te zijn en blijven.
 
 
 
 

Meer energie uit huidig of toekomstig werk
Inzicht in kansen en mogelijkheden  
Beter presteren in (huidig) werk
Stress voorkomen of verminderen
Inzicht in je drijfveren, talenten en
ontwikkelpunten
Ontdekken van voor jouw passende
ontwikkelmogelijkheden

Waarom Coaching - ontwikkeladvies

 
 
 
 

Noloc en NRTO gecertificeerd
Gekwalificeerde en zeer ervaren coaches
gespecialiseerd op diverse work-life-balance
gebieden
Landelijke dekking
Online, face-to-face of blendend coaching (mix
van online leren en contact met je coach)
Maatwerk!

Waarom Building Human Talent

 
 
 
 
 

Jouw werk, jouw mogelijkheden
Samen maken we een plan wat voor jou de beste
vervolgstappen zijn in je carrière. Door middel van
slimme testen en goede gesprekken krijg je een
concreet advies waarmee je verder kunt. Hou er in
ieder geval rekening mee dat het je het meest
oplevert als je er ook echt zelf tijd en energie in wilt
steken. Wij gaan je helpen, maar jij gaat het doen!
 
 
 

Aanmelding 
Bij aanmelding volgt een korte telefonische intake
en zal koppeling aan een coach plaatsvinden. Het
traject kan dan direct aanvangen.  
 
Aanmelden kan hier:
https://buildinghumantalent.nl/nl-leert-door
 
 
 
 

Wie?
Iedereen die behoort tot de Nederlandse
beroepsbevolking met een opleidingsniveau tot en
met MBO 2. Je komt als deelnemer dus alleen in
aanmerking als je geen opleiding hebt gevolgd of
basisonderwijs, VMBO, MBO 1 / MBO entree of
MBO 2 hebt afgerond!
 
 
 


