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Loopbaan Coaching: Haal meer uit 

jezelf 

Mensen die al langer in dezelfde baan functioneren 

realiseren zich vaak niet dat ze nog veel meer 

kwaliteiten en mogelijkheden hebben.  

 

Met een loopbaantraject laten we je ontdekken welke kwaliteiten je hebt, wat je 

drijft, en wat de mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt. Dit geeft je frisse 

energie en werkt positief op je vitaliteit en daarmee ook de effectiviteit. Jij en 

ook je werkgever kunnen hiervan profiteren.  

 

Hoe vitaler de mensen in een organisatie zijn, des te vitaler is de 

organisatie. 

 

Werknemers die zich bewust zijn van hun kwaliteiten en hiervoor binnen de 

organisatie de ruimte krijgen om deze kwaliteiten verder te ontwikkelen, blijven 

flexibel en zijn in staat om in nieuwe situaties optimaal te werken.  

 

Zo  word jij  ondernemer van je eigen kwaliteiten en behoeftes en kies je 

voor carriere gerichtheid? 

 

We ondersteunen je graag met onze inspirerende loopbaanontwikkeling met 

diepgang en blijvende resultaten die je gelukkig maken. 

  

Wil je meer weten over deze training? +31 (0)541 - 663 029 of info@jahetwerkt.nl 
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Resultaat 

De volgende zaken kunnen aan bod komen: 

 

 Bij loopbaan coaching vormen zelfwerkzaamheid en zelfsturing de kernbegrippen; 

 De gehanteerde methoden en technieken zijn gericht op het vinden van eigen 

oplossingen; 

 Wij maken gebruik van diverse testen zowel op vaardigheid als persoonlijkheids 

profiel; 

 
 

 Het leren eigen regie te nemen in je eigen Maatwerk Loopbaantraject; 

 Je gaat in contact komen met dat wat je werkelijk voldoening geeft; 

 Zelf leren bewust keuzes maken en in je eigen carrière stappen zetten; 

 
 
 Toekomstscenario maken ten voordele van jezelf èn de organisatie waarvoor je 

werkzaam bent. 

 

Maatwerk 
Een loopbaantraject is bij HetWerkt altijd maatwerk, afgestemd op je persoonlijke 

situatie. Het begint met een vrijblijvend intakegesprek. Hierin bespreken wij o.a. je 

aanleiding om een loopbaantraject in te gaan, de verwachtingen, je loopbaanvragen en 

de inhoud van het traject. 

 

Vervolgens zijn er gemiddeld 5-7 individuele gesprekken (van 1,5-2 uur). De frequentie 

van de gesprekken is eenmaal per twee à drie weken. In de tussentijd maak je 

opdrachten, oefeningen en testen, welke tijdens de sessies besproken zullen worden.  

 

Uiteindelijk ontstaat een duidelijk beeld van je drijfveren, kwaliteiten, interesses en 

eigenschappen. Ook passende functies en taakgebieden en werkomgevingen komen 

naar voren. Op basis daarvan gaan we op zoek naar de gewenste werkomgeving. Tot 

slot komen we samen tot een concreet eindrapport, waarmee jij aan de slag kunt.  
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Het totale traject duurt ca. 2-3 maanden. Aan het eind ontvangen jij en je werkgever de 

eindrapportage met resultaten uit gesprekken en testen, conclusies, stappenplan en 

aanbevelingen voor het vervolg van jouw loopbaan. 

 

Specificaties 
Mogelijkheden 

1 op 1 Coaching 

 

Combinatie 

Mogelijk met “Kom in mijn Kracht” 
 
Locatie 
Regio Twente zoals Oldenzaal, Enschede, Hengelo en Almelo. 
Maar ook in Deventer en Zwolle 
 
 
 

 


