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Module Life coaching (2 maanden) 

- voor als problemen thuis het werk in de weg staan, zoals huisvesting, geld, 

kinderopvang en meer - 

Doel 

Coach en cliënt pakken samen problemen aan die werkhervatting in de weg staan. 

Inhoud 

Praktische zorgen kunnen een belemmering zijn om weer aan het werk te gaan. Denk aan 

problemen met huisvesting, kinderopvang, gezondheid, financiën, vervoer, dagbesteding, sociaal 

functioneren en meer. Vaak weet iemand in zo’n situatie zelf niet meer waar hij of zij moet 

beginnen en de zorgen stapelen zich op. 

 

Bij Power4People werken coaches die kunnen helpen om de meest uiteenlopende problemen 

aan te pakken. Als je dat samen doet, voelt dat een stuk beter dan alleen. Daarna komt de weg 

vrij om weer aan de slag te gaan met loopbaan en werk. 

 

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

• Situatie analyse 

• Problemen in kaart brengen en waar nodig scheiden 

• Onderzoeken of er eventueel professionele hulp nodig is en ondersteunen bij het 

organiseren daarvan 

• Oplossingsrichtingen verkennen 

• Keuzes maken 

• Plan van Aanpak opstellen en al starten met de uitvoering daarvan 

 

Met behulp van deze module komen de persoonlijke situatie en de persoonlijke hygiëne weer op 

orde en daardoor ontstaat er ruimte voor volgende stappen, zoals richting werk. 

 

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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