Coachtraject voor professionals
In dit coachtraject wordt duidelijk wat jij als professional
te bieden hebt. Jouw specifieke kennis en kwaliteiten
worden in beeld gebracht en in combinatie met jouw
passie en drijfveren geeft dit een totaal plaatje
waarmee jij je kunt gaan presenteren. Door de
specifieke aanpak van MaakBaan, zal gedurende het
coachtraject ook jouw overtuiging verstevigd worden
zodat de stap genomen kan worden naar de rest van
jouw carrière.
Dit coachtraject is specifiek bedoeld voor consultants,
adviseurs en beleidsmedewerkers. Naast de specifieke
kwaliteiten om advies uit te brengen is het belangrijk om
in beeld te brengen wat jouw specifieke kennisgebieden
zijn.
Met de analyses van MDI kunnen het gedrag en de
drijfveren in beeld gebracht worden. Hiermee kan je zien
waar op dit moment spanningsvelden liggen in het werk
en waarom dit ontstaan is. Voor uitgebreid informatie
over de MDI analyses zijn aparte brochures beschikbaar.

Prijsvoorbeeld
(Exclusief BTW)

Executive coaching per sessie
Gedrags-, Drijfveren- en
Competentie analyse

€ 262,50
€ 350,-

MaakBaan... voor jouw carrière
MaakBaan denkt met jou mee over je
carrière. Samen analyseren we jouw
kwaliteiten (kennis, vaardigheden en
eigenschappen) en wat jij belangrijk
vindt in je werk. Als uitgangspunt
nemen we je CV. Wat vertel je over
jezelf en waarom? Wat wil je met je
CV bereiken? Door dit coachproces,
ga je nadenken over jezelf. Wie ben
je, wat wil je en hoe presenteer je je
hiermee? In je CV, maar ook in je
mondelinge presentatie.
Cliënten over MaakBaan
“Door Diane’s coaching kon ik mijn
ervaring in de zorg vertalen naar
algemene procesverbeter trajecten
waardoor ik ook in andere branches
als Informatie Analist opdrachten kon
gaan invullen. Ik durf nu die stap te
nemen.” (Informatie Analist bij
Ordina)
“In het traject bij MaakBaan, leerde ik
op een andere manier kijken naar
mijn ervaring. Ik had al veel van de
kwaliteiten die nodig zijn om
projectleider te kunnen worden laten
zien. Toen ik dit doorhad, was het
vanzelfsprekend dat ik in het
volgende project leidinggevende
taken kreeg. Ik ben nu meer
zelfverzekerd in die rol.” (Technische
projectleider bij een IT dienstverlener)
“Mijn CV puilde uit van de vele brede
ervaringen en het grote aantal
projecten. Na enkele interacties met
Diane kon ik mijn CV al danig
toespitsen tot mijn specialismen, dat
wat ik echt kon en graag weer
wilde.” (Senior Document
Management Consultant)
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