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Coaching op maat (3 maanden) 

- voor wie een goede coach nodig heeft voor persoonlijke loopbaanvragen - 

Doel 

Dit maatwerk traject heeft als doel om de loopbaan vragen van de cliënt te analyseren en op te 

lossen. Resultaat is nieuw perspectief in werk en een praktisch plan om daar te komen. 

Inhoud 

Omdat een loopbaan tegenwoordig maar liefst 50 jaar duurt, zijn er onderweg de nodige ups en 

downs. Vaak gaat het allemaal vanzelf, soms kan je een beetje hulp goed gebruiken. 

Bij Coaching op maat gaat onze coach samen met de cliënt op zoek naar wat er nu 

nodig is in diens huidige levens- en loopbaanfase. 

 

We gaan in dit kader de volgende hoofdthema’s behandelen: 

• Loopbaanonderzoek 

• Analyse van de voorliggende loopbaanvragen 

• Indien nodig: inzet van diverse online onderzoeken en testen op het gebied van 

persoonlijkheid, interesse en/of beroepskeuze 

• Verkennen van mogelijke oplossingen 

• Keuzes maken ten aanzien van loopbaan en werk 

• Verkenning van de praktische stappen die nodig zijn om de gemaakte keuzes te realiseren 

 

Na afloop is er inzicht in de voorliggende loopbaanvragen, zijn er oplossingen in beeld, zijn er 

keuzes gemaakt, is er nieuw perspectief in werk en beschikt de cliënt over een praktisch plan om 

daar te komen. 

Methodiek 

We werken volgens de eigen methodiek “Your Flow” van Power4People. Die bestaat uit blended 

learning waarbij er gebruik gemaakt wordt van verschillende werkvormen: 

• Elke week een persoonlijke, individuele coaching sessie met een vaste coach op een 

locatie van Power4People 

• Tussen de sessies door “inspiratie voor thuis”: veelzijdige toolboxen met informatie 

materiaal, filmpjes, opdrachten en pitches 

 

Door deze creatieve aanpak en de combinatie van de verschillende werkvormen wordt er in korte 

tijd een maximaal verschil gemaakt. 

 

 

 

 

Even sparren?  

Elke middag zit er bij ons een senior coach voor je klaar. 

Bel onze Vraagbaak op 030-6911666. Of kijk op www.power4people.nl.  
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