
De wereld is continu in verandering. 
Dat vraagt wat van je. Wat moet je 
doen? Meebewegen?  
Opnieuw vol overtuiging kiezen voor 
je vak of je baan? Of is het tijd voor 
een andere keuze? En wat is dan de 
juiste keuze?
Kom jij over de brug?

En herken je deze vragen:
• Ben ik nog wel gelukkig met het werk dat ik doe?
• Wat moet er gebeuren om mijn werk leuk te houden?
• Wat heb ik eigenlijk nog méér in mijn mars?
• Welke talenten laat ik onbenut?
• Hoe kom ik erachter wat ik écht leuk vind?

JE BAAN ONDER
DE LOEP!

Ik kies nog steeds 
overtuigd voor mijn 
baan!

Ik ben wel benieuwd 
wat er nog meer in 
me zit!

Ik denk dat het tijd is 
voor wat anders. Ik 
weet alleen niet wat!

Welke gedachten zijn op van jou toepassing?

Maak opnieuw bewust een keuze en zorg dat jij weer met plezier je werk doet 
en een gezonde balans vindt tussen je werkleven en je privéleven!

Als je blijft doen wat je altijd 
deed, hou je wat je altijd kreeg! 
– Albert Einstein



JOUW BAAN? HOE MOOI MAG HET ZIJN!?
Tijdens vijf bijeenkomsten en drie individuele coachsessies gaan we dieper in 
op jouw persoonlijke loopbaanvragen.

Daarbij leer je de opgedane kennis 
toe te passen in je eigen leven en 
er voor langere tijd plezier van te 
hebben!

Deze training wordt inmiddels ook 
al enkele jaren succesvol in 
company gegeven. Informeer naar 
de mogelijkheden!

Simon Compagnie
www.simoncompagnie.nl 
info@simoncompagnie.nl
06-8105 1689

Henry Koopman
www.krachtvanverschil.nl
info@krachtvanverschil.nl
06 – 4255 7154

Wat levert deze training jou op?

Inzicht in jou als persoon
wie ben ik, wat bepaalt mijn werk en leven, wat zijn mijn talenten?

De regie vinden over je leven en je werk
hoe sta ik in mijn werk, waarvan krijg ik energie,  hoe geef ik betekenis aan 
mijn werk, hoe vind ik weer plezier en ontspanning in mijn leven?

Leren omgaan met weerstanden
hoe ga ik om met belemmerende overtuigingen, waar ligt mijn kracht en wat 
zijn mijn valkuilen en hoe pak ik een persoonlijk veranderproces aan?

Geïnteresseerd?
Neem voor meer informatie 
contact met ons op.


