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Creatieve Levensplanning

 

Persoonlijke ontwikkeling

Creatieve Levensplanning (CLP) is een traject waarin we mensen 
begeleiden in het ontdekken van hun potentieel en het ontwikkelen 
van een uitgebalanceerde visie voor hun leven. 
Creatieve Levensplanning heeft als doel mensen te helpen zichzelf 
(meer) te ontdekken en hen te begeleiden in het actief en creatief 
vormgeven van hun leven, zowel in beroep als privé. 

Creatieve Levensplanning is bedoeld voor mensen die:
- hun eigen sterke kanten en valkuilen, mogelijkheden en grenzen 
  willen de�niëren
- voor een beroepskeuze staan
- voor een loopbaanverandering of verandering van beroep staan
- beslissingen willen of moeten maken met betrekking tot hun carrière
- hun eigen ontwikkeling willen optimaliseren
- zich willen voorbereiden op de volgende levensfase
- meer uit het leven willen halen en meer tijd willen winnen.

Creatieve Levensplanning wil je:
- helpen bij het verzamelen van puzzelstukjes om een duidelijker beeld 
  van jezelf en je toekomst te vormen
- helpen bij het verduidelijken van je potentieel en motivatie-elementen 
  en helpen inzicht te krijgen in je sterke en wat minder sterke kanten
- helpen bij het uitwerken van je persoonlijke visie voor de gebieden 
  beroep, familie, kerk/samenleving en vrije tijd
- praktische tips geven om thuis verder met je visie aan de slag te 
  kunnen.

Leven is kiezen, maar om goed 
te kiezen moet je weten wie je 
bent, waar je voor staat, waar 
je naartoe wilt en waarom je 
daar naartoe wilt. 
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Je persoonlijke coach helpt je tijdens dit proces door structuur aan te brengen, het stellen van re�ecterende vragen en het 
stimuleren van creatief denken. Je leert hoe je actief en creatief vorm kunt geven aan je leven. Ook leer je hoe je gezonde 
structuren kunt inbouwen die jou helpen blijvend voldoening én motivatie te halen uit je werk en leven. 

Resultaat 
Tijdens het traject krijg je een helder beeld van je competenties (talenten, persoonlijkheidssterkten, valkuilen en waarden) en 
vooral van wat je ten diepste motiveert. Op basis hiervan ontwikkel je een persoonlijke visie voor je toekomst. Deze visie 
werk je uit in een compleet plan op het gebied van werk, familie/vrienden, vrije tijd en maatschappelijke betrokkenheid. 

Onze werkwijze  
Bij Creatieve Levensplanning gebruiken we een combinatie van methoden:
Uitwerken van opdrachten - tijdens het traject neem je tijd om aan opdrachten en workshops te werken. Een aantal van 
deze opdrachten bereid je thuis voor. 
Individuele begeleiding - gedurende het hele traject heb je vijf 1 op 1 gesprekken met je coach. 
Materialen - we gebruiken: Talentenscan, het DISC Gedragspro�el, een werkboek met opdrachten en het leesboek 
Creatieve Levensplanning.

Het proces bestaat uit 4 x 4 of 5 stappen en elke stap is eveneens 
een waardevol thema op zichzelf. 

1. Waar kom ik vandaan?
Op zoek naar je familie- en levensverhaal en je inspiratie. Wat neem 
je mee op reis?

2. Wie ben ik?
Op zoek naar je talenten, persoonlijkheidssterktes, motiverende 
omstandigheden, passie, waarden en job crafting. 

3. Waar ga ik naartoe? 
Een creatieve reis maken met je talent, passie en macht, scenario’s 
ontwikkelen en je geïntegreerde droomreis en je reisplan formuleren.

4. Gezond leven
Vaststellen van je prioriteiten en levenshuis, handvatten voor meer 
veerkracht en gezond genieten en het zoeken van ondersteuning om 
je te helpen bij het realiseren van je plannen. 

Thema’s
Creatieve Levensplanning is vooral een ontdekkingstocht. Een ontdekkingstocht naar je persoonlijke talenten en mogelijk-
heden en op welke manier je die vormgeeft. Aan de hand van 4 thema's doorlopen we het volgende proces:
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Kosten 
De kosten voor een individueel traject zijn € 985,00. 
Dit is inclusief:
- materiaal (tests en boeken)
- 5 gesprekken met een persoonlijke coach van xpand.
- administratiekosten en BTW 

Aanmelden
Mail naar info-nl@xpand.eu. 


