
Veel organisaties vinden het belangrijk dat medewerkers met plezier werken en hun talenten goed kunnen 

inzetten en ontwikkelen. Tegelijkertijd verandert en digitaliseert de wereld om ons heen snel. Werk verandert en 

competentieontwikkeling is soms nodig. Dit heeft veel impact op de vorming van iemands loopbaan. 

  

Margolin signaleert een toenemende behoefte aan 

loopbaancoaching bij organisaties om de ideeën en 

kansen van medewerkers op een rijtje te zetten. 

Daarom maakt Margolin het mogelijk om loopbaan

gesprekken met onze loopbaanadviseurs ook 

 incompany te laten plaatsvinden. 

Voordelen werkgevers
• De gesprekken zijn vrijblijvend en laagdrempelig 

• U toont goed werkgeverschap door aandacht te 

geven aan duurzame inzetbaarheid

• Incompany loopbaangesprekken is per dag(deel) 

mogelijk

• U krijgt inzicht in wat er in uw organisatie leeft 

door duidelijke terugkoppeling

• Het laat werknemers nadenken over hun eigen 

toekomst  

Voordelen werknemers
• Vrijblijvend kunnen praten met een loopbaanadvi

seur over thema’s die hem/haar bezig houden

• Adviezen over wat de werknemer actief zelf kan 

doen om een tevreden werknemer te zijn

• Loopbaangesprekken leveren nieuwe inzichten op 

in drijfveren en talenten

Waar kan Margolin bij helpen? 
Tijdens een incompany loopbaangesprek kan de 

werknemer met diverse vragen terecht bij een 

loopbaanadviseur:

• Hoe haal ik meer werkplezier uit mijn functie?

• Is mijn cv nog wel uptodate?

• Wat zijn eigenlijk mijn competenties en interesses?

• Hoe houd ik mijn werkprivébalans in evenwicht?

• Ik wil graag eerder met pensioen, kan dat eigenlijk 

wel?

• LinkedIn; daar moest ik eigenlijk nog wat mee; 

• Langer doorwerken; hoe doe ik dat?

Meer informatie 
Voor meer informatie over de inhouse loopbaan

gesprekken, neem gerust contact op met:

Helma Schuldink
Teammanager Margolin, regio NoordWest

helma.schuldink@margolin.nl

06 10 229 627 

Ton Schoo
Teammanager Margolin, regio Zuid Oost

ton.schoo@margolin.nl

06 20 906 330

Wij maken graag een offerte op maat. 

Lees meer op: bit.ly/Ioopbaangesprekken

Incompany loopbaangesprekken
Samen de kansen en ideeën van medewerkers in kaart brengen

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Margolin:

T. 088 277 88 05   |   E. loopbaan@margolin.nl   |   I. www.margolin.nl


