
 
 

 

Orpsy: Loopbaanbegeleiding 

 
Wat is loopbaanbegeleiding? 
 
Ongeacht het stadium van je loopbaan waarin je je bevindt, is het mogelijk dat je met een 

aantal vragen zit over hoe en in welke richting jij je professioneel verder wenst te 

ontwikkelen. Je zit vast in je loopbaan, je mist de drive voor je job, je kan je niet meer 

vereenzelvigen met de bedrijfscultuur, je wil veranderen maar weet niet welke richting uit te 

gaan,… Allemaal vragen die je mogelijks niet ten volle zelf kunt beantwoorden. De 

loopbaanbegeleiders van Orpsy kunnen je hierin professioneel adviseren en verder op weg 

zetten.  

 

Wat zijn de redenen om loopbaanbegeleiding te volgen bij Orpsy? 
 

We bieden een individuele en op maat gemaakte begeleiding door een hoogopgeleide 

loopbaanconsulent. We voeren een diepgaande analyse uit van jouw potentieel, ambitie en 

persoonlijkheid. Hierdoor kun je een nieuwe, krachtige wind in je carrière blazen. We maken 

jou een expert in het solliciteren en verhogen de kans om jouw droomjob te vinden. We 

zoeken samen naar een job die een optimale match biedt met jouw leidinggevende, collega’s 

en bedrijfscultuur. 

 

Wat zijn de voorwaarden? 

 
U komt in aanmerking voor loopbaanbegeleiding als u: 

 

• momenteel voltijds of deeltijds werkt, als werknemer of als zelfstandige 

• Nederlands spreekt: de begeleiding dient in het Nederlands te gebeuren 

 

Voldoe je aan de voorwaarden, dan kan je bij ons loopbaanadvies aanvragen. In overleg 

werken wij een programma uit dat je in staat stelt een concreet Persoonlijk OntwikkelingsPlan 

(POP) op te stellen. Met dit POP kan je vervolgens gericht verder aan je loopbaan bouwen. 

 

 Wat kost het? 

 
Het eerste verkennende gesprek is gratis. Nadien kun je een traject volgen van 4 uur. Deze 

vier uur kun je gespreid opnemen.  

 

 

Welke methodieken hanteert Orpsy? 
 

Doorheen de dag zul je een aantal assessment oefeningen maken. Dit zijn simulaties van reële 

werkomstandigheden. Hoewel ze dikwijls fictief zijn, hebben ze een belangrijke 

voorspellende waarde voor je effectief gedrag in een professionele context. Ook de 

vragenlijsten zijn wetenschappelijk onderbouwd en geven indicaties rond je werk attitude. 

  



 
 

 

Computertesten: Bij deze testen krijg je steeds een duidelijke instructie en maak je een 

aantal voorbeeldoefeningen om de methodiek onder de knie te krijgen.  

 Voorbeelden van dergelijke testen zijn:  

▪ Persoonlijkheidsvragenlijsten 

▪ Analytische redeneertesten: numerieke, verbale of abstracte 

info verwerken, interpretatie van tabellen en grafieken, 

administratieve vaardigheden, …  

▪ Planningsoefening 

▪ Specifieke vragenlijsten: rond leiderschap, commerciële 

vaardigheden, omgaan met stress, management inzichten, 

onderhandelingsstijl, … 

▪ Specifieke kennis: Frans, Engels, Excel, … 

 

Diepte-interview: Het bevragen van relevante informatie over een aantal specifieke 

competenties en bepaalde topics 

 

Zelfbeschrijving: Hierbij vragen we om jezelf (qua stijl, aanpak, visie, …) schriftelijk te      

beschrijven rond een aantal professionele topics.  

 

 

Praktische informatie?  
 

 

Duurtijd: 4 uur. 

 

 

Onthaal:    Je wordt verwelkomd in een professionele setting. Het verloop van het 

assessment word je uit de doeken gedaan. Water, koffie of thee is de hele 

dag beschikbaar.  

 

Ligging:     Orpsy is gelegen aan de kleine stadsring van Gent. Parkeren kan aan de 

straatkant en kost 6 euro voor een dagticket.  

 

 

 

 

We wensen je alvast veel succes en verwelkomen je graag op de afgesproken datum bij ons 

op kantoor.  

 

 

 


