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Veelgestelde vragen kerstvoucher loopbaanoriëntatiegesprek 
 
Wie is Isabel Hamer van Voor een Ander Geluid? 
Aangenaam, ik ben een zeer ervaren loopbaanprofessional met ruim 24 jaar kennis op zak in vele verschillende soorten 
loopbaanvraagstukken en gewaardeerd met een absolute waardevolle ervaring waarin de medewerker/deelnemer altijd 
meer krijgt dan gevraagd en met een score van 9 (reviews van oud-deelnemers)! 
 
Voor wie is de loopbaanvoucher?  
Was het afgelopen jaar voor jouw werknemers een roerig jaar, veel veranderingen in de organisatie, misschien wel een 
reorganisatie gehad of op komst? Was het een jaar die voor jouw werknemers veel vragen en onzekerheden heeft 
meegebracht. 
Het loopbaanoriëntatiegesprek is het moment voor jouw werknemers om even stil te staan, samen met een ervaren 
loopbaanprofessional kijken naar hun behoeftevraag, waar ze naartoe willen en wat hier voor nodig is. 
 
Wat kan ik met deze voucher doen? 
De voucher staat voor 1 loopbaangroeigesprek en 1 loopbaanoriëntatiegesprek bij Voor een Ander Geluid. Tijdens het 
loopbaangroeigesprek maken we kennis, kijken we naar de behoeftevraag en bepalen we welk aanbod het beste bij de 
hulpvraag past. Daarna volgt het loopbaanoriëntatiegesprek.  
 
Wat houdt het loopbaanoriëntatiegesprek in? 
Het loopbaanoriëntatiegesprek omvat: 
• Een vragenlijst (0-meting) en een voorbereidende opdracht om de (werk)situatie goed in kaart te brengen.   
• Een 1:1 sessie van ruim 1.5 uur 
• Aanbeveling en vertaling naar een persoonlijke actieplan  
• Een e-mail contact/nazorg moment met de loopbaanprofessional 
 
Waar vinden de gesprekken plaats? 
Dit kan op mijn kantoor in Haarlem maar ook online. Bij minimaal 2 aanmeldingen kunnen de loopbaangesprekken ook 
op de werklocatie in het gehele land plaatsvinden. 
 
Wat levert het de organisatie op? 

• Jouw medewerkers duurzaam laten meebewegen met de veranderingen die in jouw organisatie zijn geweest of 
op komst zijn.  

• Gemotiveerde en meer bewuste medewerkers. 

• Externe professional die onafhankelijk meekijkt.  

• Frisse start voor eigen team en 2022-doelen om samen voor te gaan. 
   
Zit er een minimale of maximale leeftijd aan vast? 
Nee, ik heb ervaring met deelnemers van alle leeftijden. Vanaf het begin van de loopbaan tot aan de laatste stap van de 
carrière.   
 
 
 
  

http://www.vooreenandergeluid.nl/
https://www.linkedin.com/in/isabelhamer/
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Wat als ik meer begeleiding wil na het loopbaanoriëntatiegesprek? 
We starten altijd met een loopbaanoriëntatiegesprek. Daarna kan een volledig loopbaantraject volgen of de losse fases 
van het loopbaantraject. Aan de hand van de behoeftevraag na het loopbaanoriëntatiegesprek zal ik in overleg kijken 
wat het beste aansluit op de behoefte van de medewerker.  
 
De fases van het loopbaantraject bestaan uit:  
♦ Fase 1 : De persoonsanalyse & beroepsoriëntatie 
♦ Fase 2:  Inventarisatie op de talenten & succesfactoren 
♦ Fase 3: Jezelf profileren en presenteren 
♦ Fase 4: Positie innemen in de arbeidsmarkt 
Iedere fase heeft zijn eigen focus en tijdsduur en kan afzonderlijk van elkaar worden afgenomen en of als geheel worden 
ingezet.  
 
Wat is de investering? 
De investering voor de medewerker is de tijd om de nulmeting te doen, de voorbereiding van het gesprek, ruim 1.5 uur 
gesprekstijd en de persoonlijke opvolging van het actieplan. De tijdsinvestering is +/- 3 uur door medewerker. 
 
Als organisatie koop je met de voucher een loopbaangroeigesprek EN loopbaanoriëntatiegesprek in. Deze duurzame 
investering is slechts €350,- excl. btw. En mocht er nog trainingsbudget van 2021 over zijn dan kun je alvast investeren 
in de loopbaanoriëntatiegesprekken voor jouw medewerkers in 2022.  
 
Meedoen?  
Stuur een e-mail naar info@vooreenandergeluid.nl of bel mij op 06-17448088. 
Jouw organisatie ontvangt na aanmelding een factuur voor het aantal afgenomen vouchers en hiervoor hanteer ik een 
betalingstermijn van 2 weken.  
 
Wat krijg je als organisatie nog meer? 
Nadat de betaling is ontvangen, stuur ik de gekochte vouchers (als pdf bestand) + welkomstbrief voor de medewerker 
door per e-mail. Deze kun je geprint of digitaal aan jouw medewerkers overhandigen. De medewerker neemt contact 
met mij op voor het inplannen van het eerste gesprek vanaf 1 januari 2022.  
Je kunt de voucher tot 29 december 2021 inkopen en de voucher is geldig (in te leveren) tot 31 maart 2022.  
 
Als ik nog iets meer wil weten kan dat? 
Jazeker, we kunnen altijd vrijblijvend bellen om te kijken of de voucher voor onder de kerstboom een geschikt cadeau is 
voor jouw medewerkers. Vraag een gesprek aan via info@vooreenandergeluid.nl of plan hier zelf het gesprek in. 
 
Is voor een Ander Geluid / Isabel Hamer een geregistreerd loopbaanprofessional?  
Ja, ik heb keurmerk Loopbaanprofessional bij NOLOC (NOLOC certificaat).   

 
Een cadeau voor onder de kerstboom waar jouw medewerker gemotiveerder van wordt.... 
Vandaag de dag zijn onze medewerkers steeds bewuster aan het leven en hoe mooi zou het zijn als je als organisatie 
hierop aansluit door een gesprek met een loopbaanprofessional onder de kerstboom cadeau te geven.  
 
Isabel Hamer,  

 

          

▪ Loopbaanprofessional en coaching 
▪ Re-integratiecoach en Casemanagement  
▪ Studie-keuzeadvies 
www.vooreenandergeluid.nl  
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