Loopbaancoaching: omdat je werk écht leuker,
anders en beter kan
Ontdek dat er altijd werk is waar jij blij van wordt. En zet de stappen
om dat werkplezier te bereiken.
__________________________________

Spelende kinderen op het strand: je kunt er uren naar kijken
Een kuil graven, taartjes bakken, samen een zandkasteel bouwen… kinderen gaan volledig
op in hun bezigheden. Als het niet leuk meer is, stoppen ze en gaan ze iets anders doen.
Ooit was jij ook zo.
Je deed de dingen die je het liefst deed en het best kon. De tijd vloog voorbij. Maar je wordt
ouder, je leert dat je ook dingen moet doen die níet leuk zijn en je past je aan. Ook in je
werk.
Op zich is daar niks mis mee. Totdat jij je zó aanpast dat het werkplezier beetje bij beetje
wegsijpelt. En dat is foute boel.

Vraagje:
-

Loop je vast in je loopbaan en kom je er in je eentje niet uit?

-

Zou je graag het gevoel hebben dat je op de goede plek zit?

-

Heb je leuk werk, maar erger je je aan je werkomgeving?

-

Denk je dat je moet omscholen, maar wordt dat de zoveelste switch in je carrière?

-

Heb je geen idee wat écht bij je past?

Oftewel: zoek je naar je plek en kun je die niet vinden?

Laten we dan samen op zoek gaan
Je wilt blij worden van je werk, en dat kán ook. Maar dan moet je wel weten waar je warm
voor loopt, waar je energie weglekt, wat je talenten zijn en hoe je die inzet.
Je hoeft niet ver te zoeken: je talenten heb je al sinds je geboorte op zak. Ik help je ze te
ontdekken én in te zetten, met de Talenten Motivatie Analyse (TMA).

Loopbaancoaching met de TMA-analyse
De TMA is een uitgebreide meting van 22 drijfveren en 44 talenten. De test geeft inzicht hoe
jij het meest gemotiveerd en talentvol functioneert. Moeiteloos, zonder stress, flexibel.
De test is gebouwd in een afgeschermde online omgeving en bestaat uit een aantal
keuzevragen. Jij maakt de keuze die het best bij je past, dus foute antwoorden zijn
onmogelijk.
Het resultaat? Een maatwerk rapportage met al jouw voorkeuren en denkprocessen,
talenten en drijfveren. Het rapport geeft een duidelijke richting: wat moet je doen om
energiek te functioneren, in welke omgeving en met welke bronnen.
De TMA is jouw persoonlijke bouwtekening. En het mooie is: het is een tekening die een
leven lang meegaat.

Loopbaancoaching is natuurlijk meer dan een online test
De TMA is de basis, de startlijn, de nulmeting. In onze gesprekken leer je hoe je de
rapportage vertaalt naar de praktijk. Bijvoorbeeld:
-

Tegen welke problemen loop je momenteel aan, en kunnen we ze verklaren met de
TMA-rapportage?

-

In welke werkomgeving kom je het best tot je recht?

-

Welke hulpbronnen kun je inschakelen om je doelen te bereiken?

En vooral: welke initiatieven kun je zelf ondernemen om je ideale werkomgeving te creëren?
Want mocht het nog niet opgevallen zijn: mijn bedrijf heet TO DO. We gaan aanpakken,
doorpakken en actie ondernemen.
Met de TO DO-lijstjes die je van me krijgt wordt dat een stuk overzichtelijker.

Je weet het al lang: niks doen brengt je nergens
Krijg je al zin om te beginnen?
Handig om te weten: we maken altijd een maatwerk plan en we evalueren tussentijds of we
nog op de goede weg zitten. En soms is je werkgever zelfs bereid om een gedeelte of het
hele traject te betalen.

Dus
Eigenlijk weet je al dat je het anders wilt. Je weet alleen nog niet hoe.
Blijf je aanmodderen? Dan blijf je met dit onbestemde gevoel zitten. Durf je vandaag al één
stap te zetten? Stuur me dan een berichtje met je vraag. Wie weet heb je dan volgende
week al een betere kijk op je talenten, en ziet je werkweek er over een halfjaar er een stuk
zonniger uit.
Wees welkom!

