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Loopbaan coaching

 

Je staat op het punt om nieuwe keuzes te maken in je loopbaan. 
Je werk of je functie geeft niet meer die uitdaging of voldoening 
die het eerder wel gaf. Een coach helpt je nieuw perspectief te 
ontwikkelen. Dit kan het inslaan van nieuwe wegen betekenen, 
een studie oppakken of doorgroeien naar een andere rol of 
functie. Maar wat past dan het beste bij jou? In welke functie 
komen je kwaliteiten en talenten optimaal tot hun recht? In welke 
omgeving kun je doorgroeien en met enthousiasme je werk doen?

Vanuit intrinsieke motivatie iedere dag met plezier aan het werk 
zijn! Dat betekent ook: werken vanuit de verbinding met wie je 
bent en wat je belangrijk vindt in het leven. Loopbaan coaching 
ondersteunt je bij het ontwikkelen van nieuw perspectief en het 
vormgeven van concrete vervolgstappen.

Loopbaan coaching is bedoeld voor jou wanneer je:
- op zoek bent naar een nieuw perspectief in je werk
- een baan hebt die veel stress geeft en waar je verandering in   
  wilt hebben
- werk en privé in balans wilt hebben en houden
- een nieuwe uitdaging en/of carrièrestap overweegt
- persoonlijke effectiviteit wilt vergroten 

'Er is geen groter kunstwerk 
dan het leven van een mens.

Je kunt de begaafdheid missen 
om te schrijven, te schilderen 

of te componeren, maar 
iedereen heeft de gave om in 

zijn eigen leven creatief te zijn.’  
Francis Schae�er

Met het oog op de toekomst
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Je 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 werk. Ook leer je hoe je 
gezonde structuren kunt inbouwen die jou helpen blijvend voldoening, én motivatie te halen uit je werk weg.

Resultaat 
Tijdens het coachingstraject 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. 

Onze werkwijze  
Bij loopbaan coaching gebruiken we een combinatie van methoden:
Individuele begeleiding - Je krijgt zes één-op-één gesprekken met je coach.
Materialen - We gebruiken: Talentenworkshop, het DISC Gedragspro�el en een werkboek met opdrachten. 

Aanmelden + contact
Meer informatie en aanmelden kan via onze website
www.xpand.eu/nl of mail naar info-nl@xpand.eu. 

1. Waar kom ik vandaan?
Op zoek naar competenties, wensen, verlangens in 
uw verleden. 

2. Wat heb ik in me?
Op zoek naar mogelijkheden door te ontdekken: wie 
je bent, wat je kunt en wat je motiveert.

3. Waar wil ik naar toe? 
Een 'creatieve reis' maken in de toekomst, visie 
ontwikkelen en concrete doelstellingen formuleren. 

4. Hoe train ik mijzelf?
Handvatten om jezelf te motiveren en stappen te 
zetten om na het coachingstraject zelf mee verder te 
gaan. 

5. Wie ondersteunt me daarbij? 
Tips om personen te vinden die je helpen bij het 
realiseren van je plannen.

Thema’s
Loopbaan coaching bij xpand is vooral een ontdekkingtocht. Een ontdekkingstocht naar je persoonlijke talenten en 
mogelijkheden en hoe die vorm te geven. Aan de hand van 5 thema's doorlopen we het volgende proces.
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