
Doel Wie vooruit wil en een doel wil bereiken, zal zijn of haar energie 

moeten kunnen richten op de stappen daar naartoe. In deze workshop leer 

je eigenaarschap nemen voor jouw keuze en daarover communiceren met 

behulp van een gesprekstool. 

 

Resultaat Je hebt doel en stappenplan in kaart met daarbij de 

uitdagingen, die je daarin tegenkomt. Tevens heb je zicht op wat of wie je 

nodig hebt en welke kwaliteiten jijzelf kan inzetten om ermee om te gaan. 

 

 

Inhoud In deze workshop combineren we de concreetheid van stappen 

benoemen met inzicht in je (vaak onbewuste)patronen die je kunnen helpen 

of belemmeren om de stappen te nemen. Aan de hand van oefeningen 

ervaar je welke stappen cruciaal zijn en wat deze voor je betekenen. We 

werken aan de hand van echte casuïstiek van deelnemers. In een veilige 

omgeving kun je experimenteren hoe jouw route naar je doel eruit ziet. 

Hierdoor vergroot je de kans van het bereiken van je doel. 

 

Deelnemers Medewerkers die het lastig vinden hun doel te 

bereiken. Individuele begeleiding is mogelijk of in groepen vanaf 4 

personen. 

 

Praktisch Locatie in overleg en afhankelijk van grootte van de groep, 

Incompany training mogelijk. Kosten vanaf € 750,- per dagdeel per groep 

van minimaal 4 personen. Kosten zijn excl. btw en eventueel locatie/ 

catering. Voor meer informatie/ vragen en offerte op maat bellen naar          

06 36191396 (Ellen de Jongh). 

 

Iedere Mount Everest beklimming verloopt in etappes  

eenmaal het basecamp verlaten. 

Wie vooruit wil, zal een stap zetten. 

 

 

Inzetbaarheid: 

* functioneringsgesprek 

* loopbaanbegeleiding 

* POP (persoonlijk   

  ontwikkelplan)  

 

 

 

Begeleiders:  

 

Ellen de Jongh 

Trainer/(team)coach 

www.kleurkwadraad.nl  

 

 

Kitty van der Stoep 

Loopbaanadviseur/coach 

www.kittyvanderstoep.nl  
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“een beproefde methode die bijdraagt aan een efficiënter 

functioneringsgesprek – 

sneller en specifieker zicht op wat de medewerker nodig heeft” 

De toekomst gericht in-stappen 

workshop dienend aan manager en medewerker 

http://www.kleurkwadraad.nl/
http://www.kittyvanderstoep.nl/

