
W E R K V E L D P R O F I E L

Bachelor Toegepaste Psychologie binnen de setting

JOBCOACHING, 
LOOPBAANBEGELEIDING, 

TRAJECTBEGELEIDING
WAT WAAR WIE HOE

P R A K T I S C HH O E

Jobcoaching = begeleiding van een nieuwe werknemer op de 
werkplek gedurende maximum 6 maanden. De psychologisch 
consulent (PC) stelt samen met de cliënt in een aantal gesprek-
ken een actieplan op om de motivatie, werkattitude, communi-
catie en omgangsvormen van de cliënt (= nieuwe werknemer) te 
verbeteren. Hierbij is er overleg tussen de werknemer (cliënt), de 
collega’s en de leidinggevende. Doel is de cliënt langdurig aan de 
slag te houden bij de organisatie. 

Trajectbegeleiding = begeleiden van cliënten in het vinden van 
een job die bij hen past. Hier gaat het om mensen die vaak reeds 
langdurig werkloos zijn of specifieke kansengroepen (jongeren, 
allochtonen, laaggeschoolden). De psychologisch consulent onder-
steunt deze mensen in hun zoektocht naar werk. Dit kan individu-
eel of in groep. 

Loopbaanbegeleiding = coachen van mensen die met vragen zit-
ten omtrent hun loopbaan. Het gaat hier meestal om mensen die 
reeds een job hebben, maar met loopbaanvragen zitten (bv. ‘wil 
ik dit de rest van mijn leven blijven doen’, ‘wil ik die promotie 
aanvaarden’, ‘ik doe mijn werk niet meer graag maar ik weet niet 
wat ik dan wel wil doen’, mensen die in burn-out zitten, enz.) 
Aan de hand van individuele gesprekken en methodieken brengt 
de psychologisch consulent de cliënten tot zelfinzicht (wie ben ik, 
wat wil ik, wat kan ik) en coacht hen zo in het zich (her)oriënte-
ren op de arbeidsmarkt.

Outplacementbegeleiding = het begeleiden van mensen die 
recent werden ontslagen. Dit gebeurt voornamelijk in groep, af-
gewisseld met individuele opvolgingsgesprekken. De psychologisch 
consulent ondersteunt deze mensen in hun zoektocht naar werk. 
Hierbij heeft de PC zowel aandacht voor het keuzeproces (wat wil 
ik) als de praktische tools die helpen bij het vinden van werk (cfr. 
CV, jobsites, sollicitatietraining, enz.).
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In deze setting worden mensen begeleid in hun zoek-
tocht naar (ander) werk dat aansluit bij de capaciteiten, 
talenten, verwachtingen, waarden en interesses van het 
individu. 

W I EW A A RW A T

JOBCOACHING, LOOPBAANBEGELEIDING, TRAJECTBEGELEIDING

De ‘Psychologisch Consulent’ is opgeleid voor de psy-
chologische functies die een job- en loopbaanbegeleider 
dient in te vullen:
•	Diagnostiek: de cliënt tools en methodieken aanbieden 

om meer inzicht te krijgen in zichzelf (wie ben ik, wat 
kan ik, wat wil ik).

•	Begeleiding,	individueel	en/of	in	groep: de cliënt bege-
leiden in zijn zoektocht/integratie op de arbeidsmarkt.

Troeven van de psychologisch consulent op dit werkterrein:
•	 laagdrempelig;
•	breed inzetbaar;
•	praktische bagage (bv. kennis omtrent het selectiege-

beuren cfr. CV screening, gebruik psychologische testen 
binnen selectie, interviewtechnieken enz.);

•	geoefend in (motivationele) gespreksvoering: binnen de 
opleiding ligt er een sterke nadruk op het ontwikkelen 
van gespreksvaardigheden (gebaseerd op de principes 
van het waarderend en inspirerend coachen);

•	 inzicht in talentgerichte benadering, gericht op het ont-
dekken van sterktes bij mensen.

In dit kader gaat de Psychologisch Consulent’1 aan de slag 
binnen verschillende afdelingen van VDAB (vb werkwinkel, 
jobcoaching, oriëntatiecentrum, enz.), alsook bij organi-
saties die outplacement- , traject-, loopbaanbegeleiding 
of jobcoaching aanbieden.

1. voorheen Gegradueerde Assistent in de Psychologie of Bachelor in de 

Toegepaste Psychologie


