HSP coaching

loopbaanbegeleiding

Kies je Koers
ontdek de werkrichting die bij je past

Inhoud
Heb je het gevoel dat je niet helemaal op de goede plek zit in je werk? In dit traject
onderzoek je welke werkfactoren en werkrichting goed bij je passen. Je (hoog)sensitiviteit
gebruik je bij de opdrachten en het maakt deel uit van je koers.

Werkwijze
De werkwijze is zelfverbindend en activerend. Je zet je hart, handen en hoofd aan het werk.
De werkvormen zijn divers. Zo gaan we naar buiten, doe je uiteenlopende opdrachten en
analyseer je de puzzelstukjes. Je gebruikt daarbij je inlevings- en voorstellingsvermogen.
De antwoorden komen dus vanuit jezelf, niet uit een beroepskeuzetest. Al kunnen we die wél
inzetten ter bevestiging of inspiratie.
De aanpak is gebaseerd op “de niveaus van Bateson”: dat biedt een stevige structuur.

Resultaat
Het resultaat is een passende werkrichting. Een beschrijving van je werkprofiel. Je kunt dat
gebruiken om je huidige werksituatie aan te passen of om een nieuwe stap te maken in je
loopbaan. Ook is het handig op je cv of LinkedIn, of bij het kiezen van een opleiding.

Trajectinformatie
•
•
•
•

vier buitensessies van een uur afgewisseld met vier (video)belsessies van 45 minuten
buitensessies kunnen in west en centraal Nederland (zie www.hspcoaching.nl voor exacte locaties)
een buitensessie mag je inruilen voor een binnensessie in Amsterdam Zuid of een online sessie
inclusief kennismaking, intake, offerte, voortgangscontact met gecoachte, afrondingsbrief voor
werkgever en de reistijd, reiskosten en overheadkosten van de coach
• tarief is exclusief optionele online testmodules
• tarief vanaf 1 januari 2022 (onder voorbehoud) zakelijk/werkgeversbudget: € 1.310,- (excl. BTW)
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