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"Wij zetten mensen
in beweging in een
richting die ze zelf
kiezen."
Choice en Partners is een bureau
voor loopbaanbegeleiding, reintegratie en outplacement.
Loopbaancoaching zit in ons
DNA. Wij zijn opgericht in 1993
en werken landelijk samen met
ruim 20 zeer ervaren partners.

Choice helpt uw
werknemers gezond
en gemotiveerd te
blijven en zich te
ontwikkelen binnen of
buiten voor uw
organisatie.

Wij stellen hoge eisen aan onze
kwaliteit van dienstverlening.
Daarom zijn onze partners allen
CMI en/of Noloc gecertificeerd,
dan wel beschikken we over
specifieke kennis en ervaring die
van toegevoegde waarde is voor
de begeleiding.
Vanzelfsprekend zijn wij als
bedrijf Blik Op Werk
gecertificeerd en lid van OVAL.
Choice en Partners
Regentesselaan 24F
3818 HJ Amersfoort
T: 033 463 24 43
E: info@choice-loopbaanadvies.nl

• “Wij vinden de adviseur van
Choice een hele enthousiaste
en op een goede manier
confronterende coach die
mensen in beweging krijgt.”

• “Prettige en betrouwbare
dienstverlening. Houden
werkgever goed op de hoogte
van de voortgang en bespreken
knelpunten.”

Dienstverlening
Choice vindt het belangrijk dat medewerkers zelf de
3. Een verzuimadviseur die weet dat een tweede spoor reverantwoordelijkheid nemen voor hun gezondheid, welzijn en
integratietraject in goede handen is en dat er aandacht is voor
ontplooiing. Wij stimuleren medewerkers dan ook om zelf hun
de medewerker binnen de kaders van de Wet Verbetering
keuze te maken en in beweging te komen.Duurzame inzetbaarheid,
Poortwachter.
en het gezond, met plezier en met inspiratie blijven werken is voor
ons een belangrijk thema. Wij bieden programma’s voor
loopbaancoaching, outplacement en re-integratie, waarbij op een
stimulerende en inspirerende wijze de ontwikkeling van de
medewerker en het belang van de organisatie in het vizier
In onze aanpak focussen wij ons op het kunnen (kennis en
gehouden wordt.
vaardigheden); het willen (motivatie), het mogen (faciliteiten en
mogelijkheden binnen en buiten de organisatie) en het ontwikkelen
van adaptief vermogen en omgevingssensitiviteit. We houden
rekening met de context en uitdagingen van onze opdrachtgever en
1. Een betrokken en gemotiveerde medewerker met een goede zetten in alle activiteiten de eigen verantwoordelijkheid van de
balans tussen werk en privé. Een medewerker die een nieuwe, medewerker en het sturen op gedrag centraal. De medewerker is
primair verantwoordelijk voor zijn/haar duurzame inzetbaarheid,
boeiende functie heeft gevonden. Een medewerker die weer
moet reflecteren, durven onderzoeken en experimenteren.
re-integreert in zijn eigen werk, of bij een ander bedrijf.

Aanpak

Resultaat

2.

Een bedrijf met goede resultaten omdat het zorg en aandacht
heeft voor de ontwikkeling van medewerkers. Een bedrijf dat
op een zo positief mogelijke wijze afscheid heeft genomen van
medewerkers bij een reorganisatie en waar het team dat blijft
met een gerust hart kan doorwerken.
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Methodiek en instrumenten
De methodiek en instrumenten van Choice zijn beproefd
maar wel constant in ontwikkeling. We besteden daarom ook
veel aandacht aan Social Media. De structuur van onze
trajecten is transparant. Stimulerend, maar niet vrijblijvend.
Individueel waar nodig en groepsgewijs waar het toevoegt.
We hebben daarbij een pragmatische instelling. Het doel, een
nieuwe baan, moet wel bereikt worden. Het is van belang dat
we ook oog en oor hebben voor de gezondheid, de privésituatie en de praktische overwegingen van de medewerker.
En met de emoties rondom het eventuele verlies van de baan.
De huidige situatie op de arbeidsmarkt vraagt dat we creatief
moeten zijn. Mogelijkheden tot her- of omscholing, stage,
vrijwilligerswerk, detachering, en zelfstandig
ondernemerschap nemen we daarom mee in ons traject.

Waarom Choice?
•

Veel kennis en expertise bij preventieve interventie en
voorkoming van (langdurig) verzuim

•

Zeer ervaren in de begeleiding van medewerkers die
vanwege een psychische belasting zijn uitgevallen

•

Sterk in de begeleiding van hoger geschoolde en/of
oudere werknemers

•

Gespecialiseerd in duurzame inzetbaarheid van
werknemers

