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ZES PRAKTISCHE
INSTRUMENTEN
Loopbaan
scan
Ontdek je talenten

Als medewerker in de sector waterschappen wil je met plezier en gezond blijven
werken. Daarom is het belangrijk dat
je werkt doet dat bij je past. Ook dat je
je blijft ontwikkelen, in je huidige baan
of misschien in een andere functie. Het
Arbeidsmarkt & Ontwikkelingsfonds
Waterschappen ondersteunt jou daarbij
met zes praktische instrumenten. En de
meeste zijn gratis!

Scan vitaal
in je werk
Z

De Loopbaanscan helpt medewerkers in de sector water
schappen bij het bepalen van de juiste koers in hun
loopbaan. De Loopbaanscan is een online vragenlijst en
geeft een onafhankelijk beeld van wie je bent, hoe je graag
werkt en wat je wilt. Je ontvangt direct na het invullen via
e-mail een rapport met de resultaten. Bij het rapport zit een
rapport met concrete tips en oefeningen om met je loopbaanontwikkeling aan de slag te gaan, binnen of buiten je
functie. Ontdek je talenten met de loopbaanscan.

Gezond en plezierig blijven werken

Heb jij de baan om ook in de toekomst gezond en energiek
aan het werk te blijven? Doe eens een check. De Scan vitaal
in je werk is een online vragenlijst over je gezondheid en je
werk. Hoe vind je je werk ? Haal je er energie uit of levert
het soms stress op? Na het invullen ontvang je binnen één
werkdag via e-mail een rapport met je individuele score
op vitaliteit. In een toelichting staat welke factoren jouw
vitaliteit beïnvloeden. De Scan vitaal in je werk helpt je om
gezond en plezierig te blijven werken.

Loopbaan
op peil
Vijf stappen voor
een goed loopbaangesprek

EVC-traject

Laat zien wat je waard bent
Om loopbaangesprekken tussen medewerkers en leidinggevenden te ondersteunen, ontwikkelde het A&Ofonds Waterschappen de aanpak Loopbaan op peil. Met
Loopbaan op peil kunnen medewerker en leidinggevende
zich beiden goed voorbereiden op het loopbaangesprek.
Een Praatkaart geeft vijf stappen voor een goed loopbaangesprek. Om je voor te bereiden op het gesprek vind je
op de website www.loopbaanoppeil.nl praktische achtergrondinformatie, vragen, opdrachten en tips.

Veel ervaring, maar niet het juiste diploma? Dan is een
EVC-traject (Erkenning Verworven Competenties) misschien
voor jou interessant. In een EVC-traject verzamel je bewijzen voor de kennis en vaardigheden die jij in opleidingen
en in de praktijk van je werk hebt opgedaan. Zowel op mboals op hbo-niveau. Je laat in een landelijk erkend certificaat vastleggen wat jij in de praktijk hebt (bij)geleerd. Dat
vergroot je loopbaankansen en biedt mogelijk vrijstellingen
voor opleidingen. Laat zien wat je waard bent.

Persoons
gebonden
basis budget

Financiële
loopbaanplanner

Investeren in je ontwikkeling

Met het Persoonsgebonden basis budget (PBB) kun je als
medewerker in de sector waterschappen sinds 1 januari
2016 vijfduizend euro besteden aan opleidingen of andere
activiteiten die bijdragen aan jouw ontwikkeling, loopbaan
en vitaliteit. Het PBB is in principe bedoeld voor functie- en
loopbaanontwikkeling binnen je eigen organisatie. In veel
gevallen is het budget ook inzetbaar voor ontwikkeling
naar een nieuwe functie buiten de organisatie. Kijk op het
intranet van jouw organisatie voor meer informatie over
het PBB. Investeer in je ontwikkeling.

Inzicht in je financiële situatie,
nu en later

Goed inzicht in je financiële situatie helpt je bij het maken
van beslissingen in je privéleven. Ook voor het maken
van keuzes in je loopbaan is inzicht in de financiële gevolgen van belang. Voor nu en voor later. Het A&O-fonds
Waterschappen ondersteunt medewerkers in de sector
waterschappen hierbij met een gratis online Financiële
loopbaanplanner, het digitale online instrument van
MijnGeldzaken. De Financiële loopbaanplanner geeft je een
helder beeld van je financiële situatie, nu en later.

Meer informatie
Meer informatie over de zes praktische instrumenten vind
je op de website van het A&O-fonds Waterschappen.

www.aenowaterschappen.nl

