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Module Keuzes maken (2 maanden) 

- voor mensen die worstelen met keuzes op het gebied van werk of deze niet 

maken - 

Doel 

In deze module is het doel om de voorliggende keuze(s) op het gebied van werk te maken en om 

knopen door te hakken. Neem zelf de regie over eigen leven & loopbaan en ga actief aan de slag. 

Inhoud 

Tijdens je loopbaan kan je voor grote besluiten komen te staan. Zoals… wil ik een carrière switch 

gaan maken en iets heel anders gaan doen? Ga ik minder werken en een opleiding volgen? Hoe 

combineer ik werk en thuis? Wil ik stoppen met werken? Neem ik ontslag? Begin ik voor mezelf? 

 

In deze module gaan we onderzoeken voor welke keuze(s) de cliënt staat. We ondersteunen de 

cliënt bij het zoeken naar oplossingen, bij het maken van keuzes en het nemen van besluiten. 

 

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

• Loopbaanonderzoek 

• Situatie analyse 

• Verhelderen van de voorliggende keuzes 

• Onderzoek naar verschillende oplossingsrichtingen 

• Voor- en nadelen van de verschillende richtingen in kaart brengen 

• Besluiten nemen en knopen doorhakken 

• Opstellen van een praktisch plan om de genomen besluiten te realiseren 

 

Na deze module is de voorliggende loopbaankeuze succesvol gemaakt. Er is een actieplan om de 

gemaakte keuze verder concreet te realiseren. De cliënt heeft de regie in handen genomen en is 

actief om eigen leven en loopbaan vorm te geven. 

 

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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