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Loopbaancoaching  
 

Naar een verdiept inzicht in uzelf en uw loopbaanperspectieven 
 
Wanneer 

 wanneer u als werknemer toe bent aan een nieuwe uitdaging in het werk 
 wanneer u dreigt vast te lopen in uw functie 
 wanneer u zich afvraagt hoe u zich het beste verder kan ontwikkelen  
 wanneer u als werknemer door een fusie of reorganisatie van baan moet veranderen  
 wanneer u in uw loopbaan meer tot de kern van uw functioneren en mogelijkheden wilt 

doordringen 
 
Wat is het  
Loopbaancoaching geeft u inzicht in uw eigen motieven, drijfveren en loopbaanverlangens. Deze 
richtingwijzers voor uw loopbaan zijn vaak op de achtergrond geraakt en komen nu in het volle licht 
te staan. Ook ervaart u uzelf op een nieuwe manier, ontdaan van mogelijke verstoringen die in de 
loop van de tijd zijn ontstaan. Een frisse blik op u zelf helpt uw mogelijkheden en grenzen beter te 
onderkennen. Vanuit een vernieuwd zicht op u zelf werkt u met onze adviseur aan nieuwe 
loopbaanperspectieven. U gaat realiseren wat mogelijk al veel langer in u leefde, maar wat u niet 
“niet te pakken” kon krijgen.  
 
Wat levert het op 

 een helder beeld van uw eigen motieven, drijfveren en loopbaanverlangens 
 een scherper beeld van uw eigenheid  
 een duidelijk beeld van uw talent 
 nieuwe loopbaanperspectieven 
 adviezen bij de te ondernemen stappen 
 aanvullende adviezen tijdens de nazorg (3maanden) 

 
Werkwijze 
Na de aanmelding doorloopt u 4 sessies met een doorlooptijd van 3 maanden. Hierin zijn fasen te 
onderscheiden van exploratie, verdieping en toepassing van verworven inzichten over u zelf en uw 
loopbaanperspectieven. Tussen de sessies werkt u aan opdrachten en is er online contact mogelijk 
met onze adviseur. Geurende de looptijd wordt ook gewerkt met een persoonlijke leervraag die 
samenhangt met uw vraagstelling. Er wordt een sterk beroep gedaan op samenwerking en op het 
vermogen om te kunnen reflecteren.  
 
Eindresultaat 
U houdt in een werkboek alle bevindingen, waarnemingen en ontdekkingen van uw 
ontwikkelingsproces bij en noteert de conclusies, gegeven adviezen en tips.  
 
Meer informatie  
Wilt u meer weten over loopbaancoaching of een afspraak maken? Bel 0182 382 064, mail naar 
info@omega-adviseurs.nl of vul het contactformulier in op onze website www.omega-adviseurs.nl 

 

mailto:info@omega.advies-coaching.nl
http://www.omega-adviseurs.nl/

