Ontwikkeladviestraject
Wil je..
•
•
•

Weten wat je belangrijkste talenten en kwaliteiten zijn
Welke waarden bepalend zijn in je leven en werk
Een kompas om keuzes te maken in je werk en leven

Loop je aan tegen
•
•
•

Minder motivatie in je huidige werk
Gemis van een helder plan op de korte (en lange) termijn
Je unieke bijdrage is te weinig zichtbaar

Dan is een ontwikkeladviestraject een goed idee
•
•
•
•
•

Career Story Interview of Reis van de Held
Loopbaanopstelling op basis van Loopbaanscenario’s
Schriftelijk ontwikkeladvies door Werkpodium
Concreet actieplan opgesteld door klant met behulp van de
loopbaanadviseur
In 3 gesprekken (1,5 uur) en een aantal opdrachten zet je de grote lijnen uit
voor jouw toekomst in werk en leven.

Het resultaat
Helderheid in je keuzes en een kompas voor het leven dat echt past bij jouw talent
en kwaliteiten en huidige levensfase.
Petra Muns is Registerloopbaancoach, NOLOC-lid en gecertificeerd voor loopbaan
en ontwikkeladviezen.
Investering
€ 700,- ex btw

Reviews van klanten van Werkpodium over het ontwikkeladviestraject:
“Dit is voor iedereen die inzicht wil in zijn handelen en keuzes zou willen hebben. Als
je open staat voor de manier van werken van Petra Muns, dat is persoonsgericht en
niet via standaard lijstjes.”
“Inzicht en bewustwording in wat ik doe, wat ik zou kunnen doen in de toekomst en
waarom keuzes wel of niet bij mij passen. De werkvormen waren goed gekozen en
leverden heel snel veel resultaat op.”
“Petra heeft mij woorden gegeven waarom ik bepaalde keuzes maak of hoe het
komt dat ik een bepaald gevoel bij situaties heb. Deze bewustwording heeft ervoor
gezorgd dat ik nu met vertrouwen keuzes kan maken omdat ik weet dat ze bij mij
passen.”
“Ik was op zoek naar ondersteuning in de zoektocht naar een nieuwe baan en
helderheid in mijn loopbaantoekomstwensen. Je hebt me goede handvatten
gegeven, helderheid in mijn zoektocht, aanmoediging en nieuwe perspectieven en
inzichten. Het uitgaan van je levensverhaal, foto’s en denkend vanuit een
verhaalstructuur vond ik heel beeldend en een fijne werkwijze. Loopbaanopstelling
ook heel waardevol. Ik vind je een sterke en fijngevoelige waarnemer.”
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