
Loopbaan coaching
Met een loopbaancoach beter je ambities en drijfveren leren
kennen en waar te maken in je werk.

Omschrijving
Waarom een loopbaancoach? In ieders werkzaam leven zijn er momenten
van bezinning over wat je wilt in je huidige functie of baan. De aanleiding
kan van verschillende aard zijn. Steeds gaat het erom te onderzoeken wie
je bent, wat je inspireert en motiveert en hoe je de regie kunt nemen over
je ontwikkeling in het werk. De loopbaancoach kan je helpen om te
beslissen over de volgende stap in je carrière en hoe je die kunt zetten.

Voor wie
Loopbaan coaching is voor mensen die dreigen vast te lopen in hun
huidige functie en voor mensen die zich oriënteren op een mogelijk
nieuwe uitdaging of loopbaanstap.

Aanpak
In het intakegesprek verkennen we de vraag en het doel wat je wil
bereiken. Desgewenst betrekken we de opdrachtgever hierbij. Op basis
van dit gesprek maakt de coach een plan van aanpak en inschatting van
uren. In het plan staat op hoofdlijnen langs welke weg en met welke
middelen en inspanningen de doelen worden gerealiseerd. Een
coachingstraject kan doorgaans in 5 sessies van elk anderhalf uur worden
afgerond.

Tussen de sessies zijn er (reflectie)opdrachten en is er de mogelijkheid om
contact te houden met de coach.

Thema's
Oriëntatie op een andere baan
Motivatie in je werk
Waar ligt mijn kracht en energie?
Hoe kan ik mijn ambitie waarmaken?
Wat zijn mijn kwaliteiten en valkuilen?
Welke reële mogelijkheden en kansen zijn er?
Persoonlijke drijfveren en talenten
Dilemma’s en keuzes
Vormgeven aan je loopbaanplan
Welke rollen passen mij goed?
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Informatie en
prijs

Gratis oriënterend
gesprek

Het succes van
coaching hangt sterk af
van de wederzijdse
beelden en
verwachtingen en de
klik met de coach. IPV
biedt de mogelijkheid
om te onderzoeken of
een coachingstraject
een passende aanpak
is. Bel of mail ons voor
een kennismakings- of
een adviesgesprek.

Praktische informatie

Standaardpakket: 5
sessies van anderhalf
uur
Investering € 995,00
excl. BTW
Locatie: Europalaan 2,
’s-Hertogenbosch en
online

Het succes van bedrijven zit in de mensen die ontwikkelen

https://ipv.nl/


De menselijke power in de techniek

IPV Training & Advies
Europalaan 2
5232 BC ‘s-Hertogenbosch

Telefoon: 073 80 01 800
E-mail: ipv@ipv.nl
Internet: ipv.nl
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