
CAREER FITNESS PROFILER
CERTIFICERING

LAAT JE CERTIFICEREN
VOOR EEN VAN DE
MODERNSTE TOOLS VOOR
LOOPBAANONTWIKKELING

De laatste inzichten omtrent duurzame
loopbaanontwikkeling – met de nadruk op subjectief succes,
motivatie, energie en zelfsturing. 
Verdieping in de gevalideerde modellen  van de Career
Fitness Profiler.
Oefenen hoe de assessment resultaten te interpreteren en
een debriefing gesprek te voeren. 

Dit programma omvat



De eerste van een nieuwe generatie vragenlijst voor
loopbaan ontwikkeling 

Met deze 30-minuten durende vragenlijst krijgen jouw medewerkers, klanten of
coachees scherp waar zij staan in hun loopbaan. Bovendien komen er concrete
actiepunten op tafel waarmee ze hun loopbaan meer in eigen handen nemen.

Begrijpen wat hen motiveert op het werk en wat persoonlijk succes voor
hen betekent
Meten hoe vaardig zij al zijn in het managen van hun eigen loopbaan en
waar dit nog ontwikkeld kan worden 
Nagaan wat hun huidige energieniveaus zijn om hun carrière vooruit te
helpen
De belangrijkste risico’s en kansen in kaart brengen voor hun loopbaanpad

Een kickstart voor individuen om hun huidige
loopbaansituatie en -behoeften vast te stellen

OVER DE CAREER FITNES
PROFILER

Een krachtig HR analyse-instrument om verschillende
HR processen te faciliteren
De Career Fitness Profiler is ontwikkeld en gevalideerd door TalentLogiQs®,
een spin-off van de Universiteit Antwerpen. Het is een evidence-based
vragenlijst, erop gericht om gesprekken te faciliteren rond talent- en
successiemanagement, loopbaanontwikkeling, mobiliteit en stress/welzijn. Het
voorziet in gevalideerde metingen in drie datasets die gezamenlijk het CFP
loopbaanmodel vormen.

www.zestforwork.com
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http://zestforwork.com/career-fitness-profiler/


Inzicht verkrijgen in de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen op het
gebied van loopbanen en in de verschillende loopbaanmodellen
Begrijpen welke uitdagingen volgen uit de hedendaagse benadering van
talent management 
Inzicht hebben in de onderliggende wetenschappelijke concepten van de
Career Fitness Profiler vragenlijst.
Voorbereiden op het interpreteren van individuele rapporten
Weten hoe een constructief feedbackgesprek te voeren met een
respondent
Inzicht hebben in de verschillende ontwikkel- en coachingsvormen die
gebruikt worden afhankelijk van de testresultaten en rapportage.

Leerdoelen

REGISTREER

Mensen zijn op zoek naar tools om hun eigen loopbaan
in handen te nemen – en na deze training kun jij ze
daarbij ondersteunen!

Voor wie?

Of je nu een (loopbaan)coach bent, een outplacement adviseur, een HR
Specialist/recruiter of L&D/Talent manager, de Career Fitness Profiler gaat je
inzicht geven in de motivatie, zelf-sturingsvaardigheden en energieniveaus
van de mensen waar je mee werkt. 

OVER HET
CERTIFICERINGSPROGRAMMA
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 Welkom en introductie
 Context en positionering van het instrument
 Loopbaanwaarden
 Loopbaan attituden 
 Psychologisch kapitaal
 Integratie van de 3 modellen en feedback geven

Dit blended learning programma bestaat uit 7
blokken:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

   7. Loopbaan fitheid indicatoren en Psychometrie   
   8. Certificeringsexamen

Investering

Elk blok bestaat uit zelfstudie en een online sessie.
Reken in totaal op 30 uur zelfstudie naast de geplande
online sessies.

www.zestforwork.com

€1.875,-
excl. BTW

PROGRAMMA OVERZICHT
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Op dit punt krijg je als deelnemer toegang tot het assessment
platform en 2 credits om te oefenen met vrijwilligers



“Ik ben kortgeleden gestart als Talent Manager en dit programma heeft
me buitengewoon interessante inzichten gegeven in het nieuwe
loopbaandenken. De wetenschappelijke basis maakt de Career Fitness
Profiler een unieke tool om gesprekken met medewerkers en managers
aan te gaan. Het raamwerk en de verschillende theoretische modellen
die gebruikt worden uit de positieve psychologie hebben geholpen om
invulling te geven aan mijn nieuwe baan. De mogelijkheid om
gesprekken te oefenen met andere deelnemers was toegankelijk en
verrijkend."

“Het programma dat ik heb gevolgd was veel meer dan een
certificatietraject voor een instrument. Het was een diepgaand
leertraject op het gebied van motivatiewetenschap en hedendaagse
loopbanen. Stap voor stap word je door de verschillende
onderdelen van de CFP test meegenomen. Ik waardeerde vooral de
combinatie van de aangeboden theorie, de discussies over die
theorie met andere deelnemers en het toepassen. Wat mij betreft is
deze tool onmisbaar in elke loopbaan.”

Jolanda Schilt | Loopbaancoach, NOLOC gecertificeerd | De
Coachzuster

KLANTEN VERTELLEN 
Vanessa Gillijns | Talent Development Manager | Multipharma

LEES MEER ERVARINGEN

“De Career Fitness Profiler biedt mij een genuanceerd en
onderbouwd inzicht in het loopbaanperspectief van de individuele
medewerker. Het heeft mijn manier van coaching beïnvloed door
zowel de belangen van de medewerker als van de organisatie te
dienen.”

Elly Zwerts | Assessment | Development | Team Coaching | EZW
Consult

Willeke Ruiten | Coaching en Communicatie | Loopbaancoach
“Ik ben verrast hoe diepgaand en rijk de analyse is die je met de
CFP kan maken. Het geeft mijn coaching trajecten meteen een kick
start om tot de essentie te komen.
De opleiding zelf was verrijkend en omdat het in overzichtelijke
onderdelen was opgebouwd ook makkelijk in te weven in een
drukke werkweek.”
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CONTACT

www.zestforwork.com
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Heb je nog vragen na het lezen van deze brochure?
Twijfel niet om contact op te nemen zonder

verplichtingen!

+31 40 798 7332


