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Loopbaancoaching
U bent toe aan een volgende stap in uw loopbaan. Alleen, u weet niet wat u precies wilt
of hoe u daar moet komen. U heeft behoefte aan begeleiding om beter zicht te krijgen
op uw eigen wensen en mogelijkheden, uzelf beter te leren kennen en meer zekerheid
over uw kwaliteiten te verkrijgen. U leert tevens hoe u zelf effectief naar de
uiteindelijk gewenste baan toe kunt werken.

Resultaat
- U heeft uw eigen koers en
ontwikkelingsstappen helder voor ogen
gekregen
- U weet wat u echt wilt in uw werk en uw
loopbaan
- U kent uw eigen sterke en zwakke punten,
kwaliteiten en valkuilen
- U heeft inzicht in uw ontwikkel- en
aandachtpunten en uw uitdagingen
- U weet hoe u in uw kracht kunt komen en
tegenslagen kunt overwinnen
- U ziet uw kansen en mogelijkheden beter
en neemt initiatief om ze op te pakken

Doelgroep
Professionals die beter zicht willen krijgen
op de volgende stap in hun loopbaan en
daarbij ondersteuning en handvatten
kunnen gebruiken om daar te komen.

Programma
- Tot de kern van de vraag komen: wat wil
ik nu echt?
- Sterkte/zwakte analyse (een uitgebreid
assessment is optioneel)
- Bewegingsvrijheid in uw loopbaan vinden
- Wegnemen van belemmerende
overtuigingen
- Effectief omgaan met veranderingen
- Vinden van organisaties met passende
cultuuraspecten
- Kansen en mogelijkheden zien ten aanzien
van een volgende rol of functie
- Persoonlijk leiderschap in je loopbaan

Werkwijze
Uw eigen loopbaanvraag staat centraal in de
persoonlijke gesprekken met de
loopbaancoach. Deze helpt om uw keuzes
scherper te krijgen en geeft inzicht uw
mogelijkheden en onmogelijkheden. U krijgt
handvatten om een goede keuze te maken en
de noodzakelijke stappen te kunnen
ondernemen. U krijgt directe feedback op uw
vorderingen. Indien nodig kan een aanvullend
assessment onderdeel uit maken van het
traject.

Duur, data en locatie
Omvang, data en locatie van het
loopbaantraject wordt in onderling overleg
vastgesteld (van minimaal 4 tot maximaal 8
gesprekken).
Investering
€ 250,- (per gesprek van 1,5 uur, exclusief
eventuele reis- en verblijfskosten). Een uitgebreid
persoonlijk assessment is optioneel à € 1795,-.

Advies en offerte
Voor uw vragen of een op maat gemaakte
offerte staan onze adviseurs u graag te
woord: 030 – 2542606 of per e-mail:
info@sirfund.nl

