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Werk vormt een belangrijk onderdeel van ons leven. Of je dat nu fulltime of
parttime doet, werk schenkt een mens veel mogelijkheden. Naast een belegde
boterham brengt het voldoening en kunnen we van ons werk veel leren.
Ja, zèlfs is het mogelijk gelukkig te zijn in en door je werk!
Ben je jouw baan kwijtgeraakt of vind je geen voldoening meer in wat je doet,
dan is het zaak, zo snel mogelijk nieuw perspectief te vinden. Dat is zeker in
deze economisch lastige tijd, van groot belang.
Te lang in onzekerheid zitten door reorganisatie of ontslag of je voldoening
kwijt zijn in het werk dat je doet, het knaagt aan jouw zelfvertrouwen en zal je
mentaal voor een steeds grotere opgave stellen om weer plezierig werk te
vinden.
Het programma TalentWerkt! Loopbaancoaching biedt altijd een oplossing om
je snel de zin in je werk terug te laten vinden. Het is modulair opgebouwd en
omvat:
• bewezen instrumenten en leesmateriaal
• workshops en indien nodig
• persoonlijke coaching
Op die manier kun je in overleg met je coach binnen TalentWerkt! zelf je
programma samenstellen. Het resultaat: korte doorlooptijd, krachtig en
gedegen.
Lees ook de aparte brochures TalentWerkt! Jobcoaching en TalentWerkt! Job
Hunt om snel jouw nieuwe baan te vinden.
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Voor een aantrekkelijke baan waarin je gelukkig kunt zijn, moet je weten wat
belangrijk voor je is, wat je wilt bereiken en welke inspanning je wilt leveren.
Weet je niet goed wat je met je werk aan moet of wat je volgende baan moet
worden, dan is loopbaancoaching een uitkomst.
In onze workshoptraject gaat het om betekenis, vitaliteit en bezieling.
Je wordt uitgedaagd om stappen te zetten en zo je verlangde resultaat
te behalen. Zo kun je weer met frisse blik vooruit.

Het traject bestaat uit zes workshops van één dagdeel/avond (à 3 uur)
Je komt gemiddeld 1x per 2 à 3 weken bij elkaar.
Er wordt gewerkt volgens een vaste opzet en in kleine groepen.
In de workshops ben je actief aan de slag met opdrachten, uitwisseling,
presentaties en het geven/ontvangen van feedback.
Het traject duurt – afhankelijk van vakanties – gemiddeld ca. 3,5 mnd. en
vraagt 8-12 uur persoonlijke voorbereiding van je per week.
Tussen de workshops door gebruik maak je met de groepsleden gebruik van
een afgesloten Linked In forum voor extra uitwisseling, onderlinge support
en tips.
Dit workshoptraject is intensief, resultaatgericht en ideaal als je geïnspireerd wilt
worden door mensen die hun werk ook een boost willen geven. Je sluit af met
een persoonlijke pitch en een actieplan!

Je hebt nieuw inzicht gekregen in je talenten, drijfveren en passies.
Je hebt nieuwe energie en levensvreugde gekregen
Je hebt helder voor ogen wat je gaat veranderen in je huidige baan.
Je weet in welk werk je toekomst ligt en hebt daarvoor een goed plan op
tafel.
• Je hebt een goede afweging kunnen maken of je in dienstverband blijft
werken of dat je je eigen bedrijf gaat starten.
•
•
•
•
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• een helder & doorvoeld inzicht in je talenten, drijfveren en passies
• een helder perspectief op de volgende fase van je loopbaan
• sneller leren doordat je deel uitmaakt van een groep
èn..
• een aanmerkelijk financieel voordeel:
Door deelname aan het workshoptraject TalentWerkt! Loopbaancoaching
geniet je van ca. 40% groepsvoordeel t.o.v. persoonlijke coaching.
En dàt is de moeite waard!

Deze brochure is onderdeel van een modulair programma dat bestaat uit :
TalentWerkt! Loopbaancoaching
Talentwerkt! Jobcoaching
Talentwerkt! Job Hunt
Kijk voor uitgebreide informatie op de website www.talentwerkt.nl
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