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KLIK sessie

Gratis

KLIK = Kennismaken, Leren, Inspiratie en Kiezen

Je bent van harte welkom voor een kennismaking in mijn sfeervolle, open
werkhuiskamer met een kopje koffie of thee. Alleen op afspraak en max. 30 minuten.
Dit gesprek is bedoeld om elkaar te leren kennen, de sfeer op te snuiven en wederzijds
vragen te stellen.
Hebben we een KLIK, dan kiezen we samen een logisch vervolg: start making sense!

Progressiesessie: coaching met resultaat in één uur!

120 euro
Progressiegerichte loopbaancoaching, advies of persoonlijke coaching
Progressiegerichte intervisie | kwaliteitskringbezoek voor (coaching & loopbaan)professionals
Voor losse veranderwenssen, ontwikkelvragen, sparren, periodieke check of advies.
Alleen te boeken als losse sessie, maximaal drie keer!

Expres Jezelf Traject (Personal branding)

580 euro
Voor professionals die (willen) weten wie ze zijn, wat ze kunnen of wat ze willen en hulp kunnen
gebruiken bij het “hoe & waarom”, het “wat nu” of die “waarom zien ze niet hoe goed ik ben?”.
Werken aan jezelf, je arbeidsmarktplan, motivatie, sollicitatievaardigheden of
personal branding om jezelf online en offline zichtbaar te maken.
Vijf uur personal branding of “expres jezelf” coaching in maximaal vier sessies

Loopbaancoaching - Expres jezelf als eigen-zinnige professional
Als je nog niet helemaal klaar bent voor de arbeidsmarkt kies je voor progressiegerichte
loopbaancoaching in zeven stappen. Bijvoorbeeld om te ontdekken wat (echt) bij je past -zonder tests
of labels- of om te herstellen van tegenslag of ontslag, om een nieuwe koers uit te zetten en met een frisse
en positieve blik naar jezelf en jouw talenten te kijken.

Making Sense


-

7 sessies

(max. 9 uur in 4 maanden)
vanaf 990 euro

Na de KLIK volgt een voorstel

Handig om te weten:








Deze tarieven zijn inclusief btw voor particulieren en exclusief btw voor zp’ers.
Deze tarieven gelden alléén voor particulieren of zp-ers; bij betaling door werkgever volgt een offerte na intake.
Bij particuliere betaling vanuit een transitie- of ontslagvergoeding zijn deze tarieven excl. btw.
Een progressiesessie betaal je vooraf op factuur, ter plekke via iDeal of mobiele PIN. Contant niet mogelijk.
Het annuleren of verzetten van een afspraak tot 48 uur (= twee werkdagen) van te voren is kosteloos,
daarna 15 euro per gereserveerd uur administratiekosten.
De verse (Jura) koffie is niet te versmaden… start Making Sense!

“Ontdek wie je bent en wees het dan expres”
~Tessa Faber~

