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Opeens weet je het... niet meer

Hoe bevalt het ‘werkende bestaan’? Gaan voor 
groter, beter, mooier, meer... maar van wat? 
Geld, aanzien, maar ook voldoening? 

Stel je voor dat je de loterij wint, of nóg erger, 
je nog maar een paar maanden te leven hebt. 
Wat zou je dan gaan doen?

Natuurlijk wil je niet stilstaan. Natuurlijk wil 
je dingen doen die je leuk vindt en verschil 
maken. Dan kun je niet anders dan op zoek 
gaan: Daar waar jouw talent de grootste im-
pact heeft op de wereld. Daar kom je tot je 
recht!



Dromen? Maak er werk van!

We bieden een intensief loopbaantra-
ject gebaseerd op groepsmodules en 
individuele coaching. De onderdelen 
zijn zo op elkaar afgestemd dat je uit-
eindelijk ook bij je gestelde doel uit 
komt. Dat doel kan variëren: starten 
met een nieuwe baan, werk maken van 
een herontdekte passie, je eigen be-
drijfsplan uiteenzetten, balans vinden 
tussen werk en privé of een toekomst-
plan voor je professionele ontwikkeling 
maken. Vanzelf-sprekend raak je door 
de bijeenkomsten en ontmoetingen ge-
inspireerd en uitgedaagd, doe je veel 
nieuwe contacten op en krijg je zicht 
op je unieke kwaliteiten! Dit stelt je in 
staat om je koers te bepalen en op pad 
te gaan.



Het programma

In een periode van 4 maanden doorlopen we vijf modules:

1. De ontmoeting  - Down the rabbit hole
2. De ontdekking  - Pandora’s box
3. De confrontatie - Pimp je passie
4. De verovering  - The red pill
5. De uitvoering - Netwerken

In elke module werken we met diverse werkvormen, zoals 
introspectie, peer coaching, passieprent, career mapping, 
personal branding en improvisatietheater.  Daarnaast heb je 
individuele sessies met een persoonlijke coach.

Waar kun jij je ei kwijt?



Down the rabbit hole

Neem een kijkje in de spiegel en ga op zoek 
naar je eigen aannames. Wat drijft je nou écht? 
Wat voor iemand ben jij? We werken met me-
thodes om zicht te krijgen op je levensverhaal, 
je kernkwaliteit en je mythe. Daardoor kom je 
tot een frisse ontmoeting met jezelf. 

De mythe

Iedereen heeft ‘em wel, de levensmythe: je levensverhaal in een notendop. 
Ergens verscholen achter al je dromen en gedachten, je doen en je laten, zit 
een kern aanname die je leven regeert; die bepaalt welke dingen je nastreeft 
en waar je hard voor wegrent. Als je die mythe éénmaal te pakken hebt, vallen 
de puzzelstukjes op hun plaats… Je snapt ineens waarom de dingen gebeuren 
zoals ze gebeuren.
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Pandora’s

Nu worden je kansen en keuzes  
zichtbaar. Je talent, ambitie,  

kernkwaliteit en leerstij l  zijn als  
kralen die je aan één ketting rijgt.

box

Ook tijdens deze module krijg je een 
meet & greet met je grote brutale 
doel.  Waar was ji j  ook alweer voor in 
de wieg gelegd?
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Pimp je passie

Op je pad kom je veel nieuwe mensen tegen en leer je jezelf, jouw situatie en de wereld door andere 
ogen te zien. Daarmee gaan er deuren open en zie je mogelijkheden die je voorheen niet zag. 

Door het voeren van netwerkgesprekken scherp je je ideeën aan en komt je doel in zicht. In het 
improvisatietheater werk je aan je presentatie. Samen met je coach stel je je resumé op en tegelij-
kertijd werk je aan je aanbod.
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‘Now I see this clearly. My whole life is pointed in one 
direction. There never has been any choice for me.’ 

-- Travis in  Taxi Driver



Dare to take the red pill?

Als je éénmaal weet welke richting je op wil, 
is er geen enkele weg terug. We maken werk 
van je droom, letterlijk en figuurlijk. 

De leiding in je eigen loopbaan wordt je door 
niemand gegeven, die neem je zelf! Het is tijd 
voor een plan de campagne om jouw niche in 
de markt te veroveren…
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Netwerken

En dan is het moment daar. Alles wat je in dit programma geleerd hebt over jezelf, over jouw talen-
ten, over jouw aanbod, ga je in deze module delen met anderen. 
Netwerken doen we allemaal. Maar zetten we ons netwerk wel op de juiste manier in?
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