
LLokaal is dé plek om jouw persoonlijke capaciteiten 
te ontdekken en je vaardigheden te ontwikkelen om 
je leven lang arbeidsrelevant te zijn en te blijven. 

LLokaal is dé springplank voor iedereen die zich wil blijven ontwikkelen. 
Van persoonlijke kennismaking tot het vinden van passend werk. 
Of je nou student bent, werkzoekend, of al jaren werkt. Wij helpen je 
te groeien. Binnen je huidige beroep, of juist helemaal daarbuiten. 

Wat wordt jouw volgende stap?
Wij willen je graag begeleiden bij de volgende stap in je werkzame 
leven. Tijdens een kennismakingsgesprek krijg je vrijblijvend inzicht 
in jouw kansen op de arbeidsmarkt. We spreken graag online of 
telefonisch met je af. Dan gaan we in op jouw vragen, wensen en 
dromen. Om daarna te bepalen hoe we je kunnen begeleiden bij 
de volgende stap in je loopbaan. 

Jij bepaalt samen met de LLokaal Consulent welk 
traject passend is om jou naar scholing of werk te 
begeleiden. De LLokaal Consulent begeleidt jou in 
het traject, aanmelding voor onderwijs en/of  het 
vinden van betaald werk. 

Voor wie?  
Voor iedereen die zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt 
wil vergroten en/of zich wil oriënteren.

Wat is het doel?
Het doel is een helder beeld geven van jouw persoonlijke 
mogelijkheden op de arbeidsmarkt: om jouw werkzekerheid 
te vergroten en om je handvatten te bieden hier actief mee 
aan de slag te gaan. De gemeenten in de regio Midden-Holland 
werken met LLokaal samen om kansen te creëren voor mensen 
op zoek naar scholing of werk.

Ontdek nu hoe 
jouw toekomst 
eruit gaat zien

www.llokaal.nl
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2LLokaal Beroepenoriëntatie

 
Met de beroepenoriëntatie kun jij kennis maken 
met een beroep en ontdek je of een beroep of 
branche bij jou past. De oriëntatie ondersteunt 
jou zo om passend werk te vinden. Focus zijn de 
kansrijke beroepen.

1LLokaal Ontwikkeladvies

Je hebt drie gesprekken met een 
erkend loopbaancoach om te 
ontdekken wat jouw kansen op de 
arbeidsmarkt zijn en welk werk bij 
jou past. Met jouw ontwikkelplan 
kun je jouw volgende stap maken.

De producten waar 
jij uit kunt kiezen:

LLokaal Loopbaandeal

Deze deal is een individueel 
loopbaantraject met beroepenoriëntatie. 
De loopbaangesprekken heb je met 
een erkend loopbaanadviseur. Door 
de combinatie van gesprekken met de 
beroepenoriëntatie krijg je een duidelijk 
beeld van jouw kwaliteiten, ambities en 
het werk dat bij jou past. 

Aanvullend biedt LLokaal een groepstraject met 
meer aandacht voor jou als persoon en wat jou helpt 
om een stap naar betaald werk of onderwijs te zetten. 

LLokaal Loopbaan Expeditie 
 
De basis van deze expeditie zijn bijeenkomsten 
met een groep, individuele gesprekken met een 
erkend loopbaanadviseur en een beroepenoriëntatie. 
Je ontdekt wie je bent, wat je kunt, wat je wilt en 
welk werk bij jou past. 

Je krijgt begeleiding bij jouw beroepenoriëntatie.  
Samen met de loopbaanadviseur maak je 
jouw plan en een jouw keuze voor scholing 
of arbeid.  Kies je voor LLokaal Expeditie 
Scholing dan krijg je scholingadvies en 
begeleiding bij de aanmelding voor onderwijs. 
Kies je voor LLokaal Expeditie Arbeid 
dan krijg je in extra groepsbijeenkomsten 
begeleiding met een baan als resultaat.


