Ervaringsprofiel (EVP)

Ervaringsprofiel

Wil je graag richting geven aan je carrière, maar weet je niet wat voor jou een logische vervolgstap is? Laat bij
EVC Centrum Nederland een Ervaringsprofiel (EVP) opstellen. Zo maak je inzichtelijk over welke ervaring en
(kern)kwaliteiten jij beschikt. Het doorlopen van een EVP-traject vergroot je zelfinzicht, zodat je een duidelijk
beeld krijgt van het vervolg van je carrière.

WAT IS DE VOLGENDE STAP IN JOUW CARRIÈRE?

ASSESSMENT

Dat is de hoofdvraag van een Ervaringsprofiel. Soms is het lastig om

Naar aanleiding van het eerste gesprek volgt een digitaal assess-

te overzien wat de optimale volgende carrièrestap is. Voor de een is

ment. De Ervaringscoach kiest het type assessment dat het beste

dat een (vervolg)opleiding, voor een ander wordt het tijd om de vleu-

past bij jouw loopbaandoelstelling. Het assessment bestaat uit een

gels uit te slaan in een nieuwe functie. Tijdens een EVP-procedure

aantal tests, die je flexibel online kunt invullen.

staan daarom je (werk)ervaring en je kernkwaliteiten centraal. Met
een Ervaringsprofiel vergroot je je zelfinzicht, zodat je gerichter de

PORTFOLIO

volgende stap in je loopbaan kunt zetten.

Gedurende het traject bouw je een portfolio op. Daarin worden alle
belangrijke documenten opgenomen. Denk hierbij aan het ingevulde

INTAKEFORMULIER

intakeformulier en de uitslagen van de doorlopen tests, maar ook

Bij de start van je EVP-procedure vul je het uitgebreide intake

aan diploma’s en certificaten die je in het verleden hebt gehaald.

formulier in. Daarmee stel je de centrale vraag en de doelstelling van
jouw persoonlijke EVP-traject vast. De Ervaringscoach kan zo heel

EINDVERSLAG

specifiek aan de slag met jouw persoonlijke wensen en voorkeuren.

Op basis van de inzichten die je tijdens de EVP-procedure hebt
opgedaan, kun je gericht sturing geven aan je loopbaan. Je ontvangt

ERVARINGSCOACH

bovendien ter afronding van het EVP-traject een eindverslag, met

Op basis van het intakeformulier ga je in gesprek met de Ervarings-

daarin een persoonlijk loopbaanadvies. Met dit document kun je je

coach. Tijdens dit gesprek kun je aangeven wat je verwachtingen

sterker positioneren op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door je

zijn en kun je eventueel zaken uit het intakeformulier verder toelich-

geschiktheid voor een bepaalde functie aan te tonen of tijdens een

ten. Voor de Ervaringscoach wordt zo duidelijk hoe hij jou het beste

sollicitatiegesprek.

kan begeleiden en ondersteunen bij het in kaart brengen van je
loopbaanwens.

De kwaliteit van de EVP-procedure en het eindverslag wordt gewaarborgd door ons HKK-keurmerk (Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit).

www.evc-centrum-nederland.nl

DE VOORDELEN VAN EEN ERVARINGSPROFIEL

MEER INFORMATIE?

-- Jouw werkervaring en kernkwaliteiten gestructureerd in

Heb je vragen, wil je een EVP-traject doorlopen of vind je het nuttig

kaart gebracht

dat je medewerkers dat doen, of ben je geïnteresseerd in een maat-

-- Antwoord op individuele loopbaanvragen

werktraject? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer

-- Commercieel cv: een sterke uitgangspositie bij een sollicitatie

035 - 7 506 195 of via e-mail info@evc-centrum-nederland.nl.

-- Persoonlijk loopbaanadvies

DUUR EN KOSTEN VAN EEN EVP-TRAJECT
De totaalprijs van een EVP-traject is € 1.390,- (exclusief 21% btw).
De procedure neemt maximaal 3 maanden in beslag, afhankelijk
van de hoeveelheid tijd die je zelf investeert. De Quickscan en het
vrijblijvende adviesgesprek voorafgaand aan het EVP-traject kosten
je niets.

Quickscan
en advies
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+ toegang
Online omgeving
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Ervaringscoach
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Inschrijfformulier Ervaringsprofiel (EVP)

Inschrijfformulier
Je kunt dit inschrijfformulier e-mailen naar info@evc-centrum-nederland.nl. Ook kun je dit formulier in een ongefrankeerde
envelop opsturen naar: EVC Centrum Nederland, Antwoordnummer 1160, 1200 VB Hilversum.

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Achternaam:

de heer

mevrouw

Voornaam:
Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

Mobiel

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

E-mailadres:

LOOPBAANDOEL
Loopbaandoel:

ONDERTEKENING
Plaats en datum:

Handtekening deelnemer:

BETALING
De kosten van het EVP-traject worden gedragen door:

mijzelf

mijn werkgever

E-mailadres voor digitale factuur:
De gewenste betaalwijze is:

ineens € 1.390,- (ex. btw)

Ik verleen hierbij toestemming het verschuldigde bedrag automatisch af te schrijven van het vermelde IBAN (rekeningnummer) volgens de aangegeven betalingswijze.
Plaats en datum:

IBAN (rekeningnummer):

Handtekening:

IN TE VULLEN DOOR WERKGEVER/MEDEWERKER PERSONEELSZAKEN
Indien het EVP-traject door je werkgever/instelling betaald wordt, kan een directe betalingsregeling met je werkgever/instelling worden getroffen.
Naam bedrijf/instelling:
T.a.v. (werkgever/personeelsmedewerker):

Afdeling:

Kostenplaats/betalingskenmerk:

E-mailadres voor digitale factuur:

Postadres:

Postcode en plaats:

Namens bovengenoemd bedrijf/instelling verklaart ondergetekende hiermee de betalingsverplichtingen over te nemen voor de op dit inschrijfformulier
genoemde medewerker/cliënt, overeenkomstig de algemene voorwaarden van EVC Centrum Nederland.
Via factuur:

Automatische incasso van IBAN (rekeningnummer):

Plaats en datum:

Handtekening werkgever/medewerker Personeelszaken:

