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WERKSTRESS

DUURZAME ONTWIKKELING

ONDERNEMER WORDEN

LOOPBAANBEGELEIDING

SUPERVISIE

GROEI COACHING

LOOPBAAN ASSESSMENT

Oriënteer je met een assessment eens 

op jouw talenten of een mogelijk nieuwe 

werkomgeving.

NEE

JA NEE

JA

Pas jij met jouw competenties (nog) in jouw 

huidige functie of werkomgeving? 

Ontdek hoe je meer uit jezelf kunt halen 

en de effectiviteit in jouw functie kan vergroten.

Ben je op zoek naar nieuwe  

impulsen om jezelf professioneel 

te verbeteren?

JA

Ontdek je eigen gedrags-

patronen en leer hier anders 

mee omgaan. NEE

Doe jij werk waar je blij van wordt en 

ervaar je voldoende uitdaging?

JA Ben je moe als je thuiskomt van  

jouw werk en vraag jij je af waar jouw  

energie aan verloren gaat?

JA

Onderzoek jouw twijfels en de 

mogelijkheden voor een passende 

vervolgstap. 

Leer kansen creëren en jezelf krachtig 

te presenteren, waarmee je het verschil 

maakt op de arbeidsmarkt.

Ervaar meer vitaliteit en een  

energieke werk- privé balans 

met werkstress coaching.

Wil jij een nieuwe balans vinden in werk 

en privé, met de focus op jouw verlangens? 

Ben jij uitgevallen door 

spanning of burn-out klachten en 

wil je weer aan het werk?

Wat fijn dat je op je plek zit. 
We hopen dat je erg van je werk geniet. Mocht je toch vragen hebben 

of eens willen sparren, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Leer kansen te creëren, te kiezen 

en doelen te realiseren.

Zet samen met ons de eerste 

stappen op weg naar succesvol 

ondernemerschap.

Door onze ondersteuning kun je stap 

voor stap terugkeren in jouw baan 

met behoud van vitaliteit.

JA NEE

JA

NEE

Zit je in het laatste deel van jouw werkzame 

leven en wil je dit op een betekenisvolle  

manier afronden in jouw huidige baan?

JA

NEE

NEE

NEE

JA

Waar sta jij op jouw loopbaanpad?
Jouw pad, jouw reis, jouw leven
Stel je eens voor dat jouw loopbaan een reis is. Die begon met je  
opleiding, gaat door met je huidige werk en eindigt ver na jouw 
pensioengerechtigde leeftijd. Wat houdt jou bezig als je nadenkt  
over deze reis? Zie jij de route al voor je?

Wandel door het loopbaanpad en beantwoord onze vragen. Ontdek 
waar jij je bevindt op jouw reis en waar je behoefte aan hebt. 

Ben jij toe aan een nieuwe baan en neem jij je 

regelmatig voor om te solliciteren?

Droom jij er (wel eens) van om 

voor jezelf te beginnen?

NEE

www.gerritsvanherk.nl

NEE

Wil je jouw talenten en vaardigheden 

verder ontwikkelen in je huidige functie? 

JA

https://www.gerritsvanherk.nl/duurzame-ontwikkeling/werkstress/
https://www.gerritsvanherk.nl/duurzame-ontwikkeling/supervisie/
https://www.gerritsvanherk.nl/contact/
https://www.gerritsvanherk.nl/loopbaancoaching/ondernemer-worden/
https://www.gerritsvanherk.nl/loopbaancoaching/loopbaanbegeleiding/
https://www.gerritsvanherk.nl/duurzame-ontwikkeling/
https://www.gerritsvanherk.nl/loopbaancoaching/sollicitatiebegeleiding/
https://www.gerritsvanherk.nl/duurzame-ontwikkeling/herstelcoaching/
https://www.gerritsvanherk.nl/
https://www.gerritsvanherk.nl/loopbaancoaching/loopbaanassessment/
https://www.gerritsvanherk.nl/duurzame-ontwikkeling/groeicoaching/

