
Een baan die jou plezier en energie geeft. Waarbij jij je 
kwaliteiten en talenten kan inzetten en je verder kan 
ontwikkelen. Een baan die past bij jouw drijfveren. En die je 
zinvol, betekenisvol vindt. Hoe ziet die baan er voor jou uit? 
Met de 3-daagse workshop ‘Dit is jouw loopbaan!’ vindt je 
jouw antwoord op die vraag.  

In drie dagen breng je onder andere jouw talenten, kwaliteiten, drijfveren, 
belangrijke omgevingsfactoren en beroepsmogelijkheden in beeld. 
Via praktische, leuke en interactieve opdrachten wordt de relatie tussen ‘ik’ 
(drijfveren, behoeften, waarden, interesses, kwaliteiten en talenten) en ‘werk’ 
gelegd. Door uitwisseling met andere deelnemers met soortgelijke loopbaanvragen 
vindt verdieping plaats en vind je jouw eigen antwoorden. 

Resultaat

• Ik weet nu wat mijn talenten zijn en welk beroep goed bij mij past. 
• Ik heb nu eindelijk het gevoel dat ik een juiste beslissing durf te nemen.
•  Ik weet goed wat ik kan, waar ik goed in ben, waar ik plezier aan beleef en wat 

mij drijft. Ook weet ik nu wat ik zinvol vind en welke bijdrage ik wil leveren. 
• Ik heb veel over mijzelf geleerd en heb een duidelijke focus. 
•  Ik heb genoeg input voor een goede CV en sollicitatiebrief.

Overige informatie

Voorafgaand aan de workshop vindt met de loopbaancoach een individueel 
intakegesprek plaats (vrijblijvend en kosteloos). ‘Dit is jouw loopbaan!’* duurt in 
totaal 3 dagen met maximaal 6 deelnemers. De workshop wordt gegeven door 
Sandra Diderich, een ervaren loopbaancoach, geregistreerd CMI (B). 

“Een aanrader, het kan een kantelmoment zijn voor mensen.”
  Michel, 52 jaar

“Inspirerend, verbindend en constructief” 
Yvonne, 31 jaar

“Het opent je ogen en geeft je weer richting om in te slaan.” 
Rebecca, 36 jaar

Sandra Diderich
is gespecialiseerd in het begeleiden van 
mensen en groepen die een volgende stap 
in hun loopbaan willen of moeten maken. 

Ruimte gevend, enthousiast, deskundig, 
ervaren, betrouwbaar en betrokken.

Contact
Voor meer informatie over de inhoud, kosten en data, neem vrijblijvend contact op 
met Morene Coaching & Training:

morene-coaching.nl | email: info@morene-coaching.nl | telefoon: 06 - 52 13 62 91

Dit is jouw
loopbaan!

3-DAAGSE INTERACTIEVE LOOPBAANWORKSHOP

*Een deel van de workshop valt onder de licentie van ‘Verken je talent’ van Annet Brinkhuis.
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