AANDACHT VOOR JEZELF,
AANDACHT VOOR JE LOOPBAAN
Ontdek waar je krachten liggen en
maak werk van jouw ambities!

VORM & FOCUS
Modulaire training
Doelgroep: professionals die toe
zijn aan een volgende stap of
vastlopen in hun huidige job
Open inschrijving | in kleine setting
Modules zijn los te volgen en als
één training
Interactief & persoonlijk
Onderdeel van duurzame
inzetbaarheid
Maatwerk is mogelijk

VOOR
PROFESSIONALS
DIE TOE ZIJN AAN
VERNIEUWING IN
HUN LOOPBAAN

Wat is je verlangen?
Ben je toe aan een nieuwe stap in je werk,
maar je hebt geen idee hoe die stap eruit
ziet of hoe je daar überhaupt werk van
maakt?

Wat houd je tegen?
Sta je voor een grote verandering in je
werk en brengt dat onzekerheid en angst
met zich mee? Stel je steeds belangrijke
beslissingen uit?

Waar ben je goed in?
Heb je eigenlijk geen idee waar jij nou zo
goed in bent en waar jouw meerwaarde
in zit?

WWW.INPETTO.NU

Geef aandacht aan jezelf én aan je loopbaan
Volg 1, 2 of alle 3 van onderstaande sessies en maak werk van
jouw persoonlijke ontwikkeling en ambities!

Ontdek wat je wilt en
waar je goed in bent

Ruim je grootste
obstakels en
angsten uit de weg

www.inpetto.nu

Aan de slag met
jouw kwaliteiten en
zet die eerste stap

SESSIE 1
ONTDEK WAT JE WILT EN
WAAR JE GOED IN BENT

Verlangen is het startpunt van elke
overwinning. In deze sessie ontdek je
waar de gewenste verandering voor jou in
zit. Of deze nu groot is of klein. Je komt
erachter wat je het liefst (anders) wilt doen
én welke kwaliteiten je allemaal bezit om
die verandering te kunnen maken. Je hebt
meer in huis dan je denkt!
Duur: dagdeel

www.inpetto.nu

SESSIE 2
RUIM JE GROOTSTE
OBSTAKELS EN ANGSTEN UIT
DE WEG
Je kunt alleen maar datgene bereiken
waarvan je gelooft dat je het kunt bereiken.
In deze sessie werk je aan het opsporen van
jouw belemmerende overtuigen en leer je
hoe deze vervolgens om te buigen. Ook
maak je eindelijk korte metten met
mogelijke obstakels en angsten die jou
tegenhouden in het behalen van je doelen
en wensen.
Duur: dagdeel

www.inpetto.nu

SESSIE 3
AAN DE SLAG MET
JOUW KWALITEITEN!

Na deze sessie ben jij startklaar om jouw
kwaliteiten daadwerkelijk in te zetten en
zo jouw gewenste verandering succesvol
te maken. Op een praktische manier
ontdek je wat de volgende stappen zijn
om jouw talenten beter tot hun recht te
laten komen en wie je daarbij kan helpen.
Duur: dagdeel

www.inpetto.nu

CONTACTINFORMATIE
IN PETTO
BUREAU VOOR
TRAINING,
COACHING &
ORGANISATIEADVIES

Interesse in loopcoaching door In Petto?
Neem vrijblijvend contact met ons op:

Stephanie Boonen

Anneke de Waal

trainer & coach

trainer & coach

Adres

Telefoonnummers

Mailadres

Website

De Gronckelstraat 14
Limbricht

046-46 850 86 57
Stephanie: 06-536 736 98
Anneke: 06 - 489 681 40

info@inpetto.nu

www.inpetto.nu

