Periodieke carrière krachtmeting
Als je zelf de regie wil nemen over je loopbaan en je eigen duurzame inzetbaarheid
dan kan APK® een hulpmiddel zijn. De APK®-methode biedt inzicht in werkvermogen,
drijfveren, talenten en ontwikkelpotentieel en biedt handvatten om zelf aan het stuur
te gaan zitten. Het optimaliseert de samenwerking, er zijn minder conflicten en er is
meer harmonie van persoon, team en organisatie.
Deze preventieve, cyclische methodiek kan als een éénjarig of een meerjarig traject
ingezet worden. Zowel op individueel vlak als binnen teams en organisaties. Wij
noemen het graag een periodieke carrière krachtmeting.

HBM in plaats van HRM
Zelfsturing geven aan je loopbaan is onderdeel van onze Human Being Management
filosofie: niet alleen competenties maar (vooral ook) waarden en normen, drijfveren
en verborgen talenten dragen bij aan werkgeluk.
Een mens is meer dan een human resource!

Onderwerpen
• Wat heb ik bereikt, waar sta ik nu, wil ik
nog steeds doorgaan op hetzelfde pad
of moet ik bijsturen?
• Staan alle gezichten in het team
dezelfde kant op?
• Welke onderwerpen hebben aandacht
nodig tijdens ontwikkelgesprekken?
• Hoe hou ik als leidinggevende grip op
de ontwikkeling van mijn medewerkers?
• Hoe kan ik duurzame inzetbaarheid
structureel een plaats geven in
mijn organisatie?
• Hoe creëer ik een flexibele organisatie
qdie meebeweegt met de markt?
Inbegrepen
• Online ACT®-meting en online werkvermogen-vragenlijst (ca.30 minuten)
• Rapportage
• APK®-coaching gesprek
• Praktijkgericht actieplan
Resultaat
• I nzicht in talenten, drijfveren
en ontwikkelpotentieel
• Doen waar je goed in bent
• Versterkt teamgevoel
en samenwerking
• Optimaal werkvermogen
• Meer werkgeluk
• Minder uitval door burn-out of voorkomen
van terugval na re-integratie
• Verhoogde veranderingsbereidheid in
de organisatie
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