Volg jij je eigen kompas?
Help
Ik word beïnvloed door alles wat op me afkomt
en dreig mezelf te verliezen.
Er komen veranderingen aan op mijn werk,
maar waar sta ik zelf?
Ik vind het zo belangrijk dat anderen blij met
me zijn dat ik mezelf steeds voorbijloop.
Ik heb ingrijpende dingen meegemaakt en ben
op zoek naar een nieuw perspectief.
Ik vraag me af of ik wel doe wat ik echt wil.
Ik wil uitvinden wat mijn volgende stap is.

De top-7 resultaten van onze
Kompastraining

Online Kompastraining

€ 225,-

Corin Potters-Kemp
ontwikkelaar

Voor altijd 24/7 toegang tot training
Te volgen op eigen tempo
7 videolessen en elke les een werkboek

Ron Vonk
trainer | coach

Lilian de Rek
trainer | coach

meer informatie
info@potterskemp.nl | 06-41439627

Pakket

Je binnen- en buitenkant kloppen met elkaar.
Je voelt waar je echt warm voor loopt.
Je bent je bewust van je talenten.
Je luistert naar jezelf. Dag overbelasting.
Je begrijpt de link tussen wat je doet en waar
je vandaan komt.
Je gaat uit van jezelf en je eigen waarden.
Je doet waar het voor jou om draait.

€ 795,-

met 2 coachingsgesprekken
en na iedere les e-coaching

André Potters-Kemp
design & support

Wat krijg je per les
LES 1

Inzicht in eigen geschiedenis en
loopbaankeuzes: startpunt voor deze
training

LES 2

Plezier en energiebronnen herkennen
en volgen. Basis voor keuzes in werk.

LES 3

Passie: ontdekken wat
belangrijk voor je is.

LES 4

Inzicht in persoonlijke waarden en
invloed daarvan op keuzes in werk.

LES 5

Herkenning en inzetten van jouw
talenten waarmee je het verschil
kan maken.

LES 7

LES 6

De rode draad tussen levensthema’s,
drijfveren en loopbaankeuzes.

Van denken naar doen.
De drempel over naar de actie-stand
met stip aan de horizon.
meer informatie
info@potterskemp.nl | 06-41439627

