LOOPBAANBEGELEIDING VOOR (EX-)TOPSPORTERS
Al te vaak kennen topsporters moeilijkheden om topsport met werk te combineren
of om een gepaste na-carrière uit te stippelen. Hier wil Bloso met
Carrièrebegeleiding Topsport antwoord op bieden. Zo wordt er sinds kort
individuele loopbaanbegeleiding voor (ex-)topsporters aangeboden.

Wat?

Loopbaanbegeleiding tracht door individuele begeleiding de (ex-)topsporter
inzicht te geven in de eigen sterktes, interesses, professionele ambities en
mogelijke opleidingsnoden. Hierna worden er, rekening houdend met de
sportieve carrière, loopbaandoelen bepaald. Ook wordt er een persoonlijk plan
van aanpak opgesteld waarin de (ex-)topsporter beschrijft welke stappen hij/zij
moet ondernemen om zijn/haar doelen op professioneel vlak te bereiken.

Door wie?

Carrièrebegeleiding Topsport van Bloso blijft het eerste aanspreekpunt voor de
(ex-)topsporter die zich wil buigen over, of wenst te anticiperen op, het leven na
de topsport. Na een eerste contact met Bloso zal de individuele
loopbaanbegeleiding plaatsvinden bij één van de acht door Bloso geselecteerde
en erkende loopbaanbegeleidingcentra. De begeleiding en supervisie vanuit
Bloso zal de kwaliteit van de dienstverlening garanderen.

Voor wie?

Kostprijs &
voorwaarden

Hoe ?

Alle topsporters, ongeacht sportdiscipline of bereikte sportieve resultaten,
kunnen genieten van loopbaanbegeleiding. Topsporters die voldoen aan de
specifieke criteria van Carrièrebegeleiding Topsport, terug te vinden op de
website, kunnen genieten van extra’s. Zoals onder andere opleidingscoaching,
mentale begeleiding, een aangepast fysiek programma om trainingsintensiteit af
te bouwen,…
Loopbaanbegeleiding voor topsporters is inhoudelijk op maat uitgewerkt maar
kadert wel binnen de algemene voorwaarden zoals door de VDAB opgelegd. De
begeleiding wordt dus betaald met loopbaancheques. Elke werknemer in
Vlaanderen heeft recht op twee loopbaancheques per zes jaar. Eén
loopbaancheque (€40) geeft recht op vier uur individuele begeleiding. De
specifieke criteria en meer informatie is te vinden op de site van de VDAB
(www.vdab.be/loopbaanbegeleiding).

Surf naar de website van Bloso (www.bloso.be/topsport/Carrierebegeleiding)
of neem contact op met Ellen Schouppe (ellen.schouppe@bloso.be),
Carrièrebegeleider Topsport bij Bloso (02/209.47.69 of 0475/27.16.68)

