LoopbaanCoaching
Wanneer?
Toe aan bezinning of dingen op een rij zetten? Past de baan nog die je
hebt? Langdurig arbeidsongeschikt (geweest)? Soms lijkt het werk
gewoon niet meer te passen. Op dat soort momenten kan
loopbaanbegeleiding uitkomst bieden.
Samen zoeken we naar wat voor jou persoonlijk de beste volgende stap
is. Wil je aanpassingen en doelen stellen binnen je huidige
werkomgeving, of past een andere functie beter? Beide is mogelijk.
Samen gaan we aan de slag; Je onderzoekt je eigen koers. Met als
resultaat een heldere richting om je loopbaan verder voort te zetten.

Visie & Werkwijze
Via opdrachten krijg je helderheid over de thema’s in jouw leven, je
loopbaankeuzes tot nu toe, je persoonlijke drijfveren en je
(kern)kwaliteiten. Je leert wat energie geeft en wat energie kost.
Je ontdekt waar je echt warm voor loopt. Je leert je valkuilen
herkennen en belemmerende overtuigingen los te laten. Een
loopbaantraject is intensief en vraagt inspanning. Maar levert je ook
veel op. De inzichten uit het traject zet je om in een realistisch
actieplan, zodat je verder vorm kunt geven aan werk en leven.

loopbaanCoaching biedt je inzicht in de richting waarin je
verder kunt en wilt.

ELKE DAG HET BESTE UIT JEZELF
HALEN! & DOEN WAAR JE GOED IN
BENT!

Wie ben ik?
Mijn naam is Manon Witteveen en sinds 2007
werkzaam als zelfstandig Erkend Coach.
In wat ik doe ben ik pragmatisch, no-nonsense,
verbindend, creatief en concreet. Ik geloof in het
verbinden van werkplezier en persoonlijke kracht met
als resultaat vertrouwen en effectiviteit.
Mijn motto Helder Samenwerken als katalysator van
het proces.

Kosten*
Het kennismakingsgesprek is gratis.
Een traject van zeven bijeenkomsten kost € 1.650,= (exclusief
BTW). Voor particulieren is er een aangepast tarief. Je bent van
harte welkom!
*De kosten van een loopbaantraject zijn aftrekbaar voor inkomstenbelasting. Kijk
voor meer informatie op de site van de belastingdienst.

Twijfels, wil je meer weten? Bel of mail me.
Manon Witteveen
info@sourceconsult.nl
06 55 333 282

Erkend Coach!

BETER FUNCTIONEREN
Coaching heeft positieve effecten
op het functioneren van
medewerkers en daarmee de
mate waarin zij in staat zijn
bedrijfsdoelstellingen te
realiseren.
VERZUIMPREVENTIE
Investeren in coaching en
begeleiding zorgt voor
medewerkers in balans en
voorkomt verzuim.

