Jouw volgende stap
•Ben je ontslagen en wil je snel weer aan het werk?
•Bevalt je werk niet?
•Zoek je wat anders maar weet je niet wat?
•Zou je weleens iets heel anders willen doen?
•Misschien een eigen bedrijf starten?
•Een motivatie schrijven voor je nieuwe baan?
•Weet je niet wat je in je CV moet zetten?
•Vind je het lastig om over je zelf te vertellen?

!
Kom naar de Drijfveren workshop
!

Diane Koster van MaakBaan heeft na een
beroepskeuze-test in haar jeugd een
technische opleiding gevolgd en is haar
carrière begonnen als ICT-deskundige. Nu
heeft zij een praktijk in coaching en
organisatie-ontwikkeling en helpt zij
mensen en organisaties werk te maken
van hun passie.

!

MaakBaan werkt met professionele
instrumenten, waarmee je snel inzicht
krijgt in jouw persoonlijkheid, drijfveren en
competenties. Diane Koster helpt je bij de
vertaalslag van deze instrumenten naar
jouw situatie.

Kiezen op basis van persoonlijk onderzoek
Tijdens de workshop krijg je hulpmiddelen
aangereikt om bij jezelf te onderzoeken welk werk
past bij jouw drijfveren en jouw persoonlijkheid. Werk
waarvoor je elke morgen graag je bed uitstapt!
Klanten over MaakBaan:
“Door Diane’s coaching groeide het
Ook leer je hoe je dit kan verwoorden.
beeld wat ik wilde en ze hielp me de
baan te krijgen waarin ik nu alweer een
Inclusief uitgebreide rapportage
Aan het einde van de dag, krijg je een uitgebreide paar maanden aan de slag ben". (ICT
professional)
rapportage mee naar huis, waarin jouw drijfveren
en de kleuren van jouw persoonlijkheid zijn verwerkt.
"Ik kan nu beter bepalen wat er in mijn
Thuis kan je het dan nog eens nalezen en
leven echt toe doet, daar krijg ik energie
bespreken.
van!" (Directeur basisschool)

!

!

!
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Vragen die aan bod komen zijn:
• Welk werk maakt mij blij?
• Wat zijn mijn drijfveren?
• Waar ligt mijn passie? Wat wil ik? Wie ben ik?
• Welk werk en welke werkomgeving past bij mij?

!

De workshop wordt gehouden in Amersfoort van
13:00 tot 17:00 uur en kost € 210,- per persoon
inclusief BTW bij een minimum deelname van 2
personen. (€ 260,- voor individuele workshop)

MaakBaan, Diane Koster
Individuele coaching en organisatie ontwikkeling
KvK: 32105736

!

“Ik kan nu scherper verwoorden wat ik wel
en wat ik niet wil.” (Marketing manager)

!

“Ik vond het een fijn loopbaantraject en
een prettige samenwerking: ik heb veel
inzichten over mijzelf opgedaan. Ik heb nu
die droombaan! Diane heel erg
bedankt!” (Beleidsmedewerkster)

!

“Ik heb na het opzeggen van mijn vast
dienstverband nog geen moment zonder
werk gezeten." (Interim manager)
Maiskamp 2
3828HX Hoogland
033-2103321 of 06-55150807
diane@maakbaan.nl

