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Wat is de dag van de loopbaan? 

Je vindt het lastig om keuzes te maken over studie, werk en loopbaan. Hoe pak je dat aan, waar moet je 

beginnen? Wat speelt er op de arbeidsmarkt? Loopbaanadviseurs kunnen je helpen je kwaliteiten en kansen 

(beter) te leren  kennen en jezelf slim in te zetten. Hoe? 

Meld je aan voor een kennismaking met een loopbaanadviseur bij jou in de buurt en haal het beste in je boven. 

 

Op zaterdag 19 maart 2016 tussen 10.00 en 17.00 uur verzorgen de loopbaanadviseurs van NOLOC 

kwaliteitskring Oss - Uden een inspirerend, mooi breed loopbaanprogramma. Met workshops, tests en een 

individueel loopbaangesprek.  Deze laatste kan ook wandelend plaatsvinden. 

Wat levert het je op? Een concrete stap in jouw toekomst met handvatten om te beginnen! 

 

De dag vindt plaats bij Bizztopia, de voormalige Pauluskerk aan de Oude Litherweg 2, 5346 RT Oss. 

 

Namens de Noloc kwaliteitskring Oss- Uden verzorgen wij een inspirerende dag, wie doen mee? 

Maria Peelen heeft zowel als P&O-adviseur, Trainer & Loopbaancoach ruime ervaring en veel 

kennis die zij op een unieke wijze combineert. Zij zet bij individuele trajecten, maar zeker ook bij 

zich ontwikkelende groepen een bijzondere tool in. Na haar studie loopbaankunde en de 

kunstacademie  ontwikkelde zij een workshop waarbij inzichten gebruikt worden van 

breinstudies. Je eigen toekomstvisie vormgeven en daarmee een kompas voor jezelf creëren door 

die visie dan ook letterlijk vorm te geven levert hele unieke inzichten. “Beelden” geven je 

houvast waardoor je beter een richting kunt vasthouden en bepalen. Een unieke kans om je eigen talenten te 

ontdekken en daar iets mee te doen. 

 

Karin Vos is een energieke, trotse, ambitieuze en resultaatgerichte P&O-  en  Loopbaan-

professional. Als Trainer en loopbaancoach is ze steeds weer op zoek naar nieuwe uitdagingen 

en kansen.  

Mensen, teams en organisaties zelf laten ervaren dat regie nemen over de eigen loopbaan best 

spannend, maar vooral enorm leuk is, dat is wat ze voor elkaar krijgt en daar krijgt ze  energie 

van. Beweging in en tussen organisaties geven prachtige voorbeelden van mobiliteit vanuit kracht. Juist het verbinden 

van al die voorbeelden geven inspiratie om aan de slag te gaan. Het is gewoon een kwestie van VERKENNEN & DOEN! 

 

Harm  Wiegersma is Arbeids en Organisatiepsycholoog en gecertificeerd Loopbaan-professional. Hij 

richt zich op het adviseren en begeleiden van mensen en organisaties. Doelstelling is het leren 

benutten en ontwikkelen van de unieke kwaliteiten en talenten van mensen. Dit leidt tot een betere 

inzetbaarheid en meer voldoening, realiseert een positieve bijdrage aan persoonlijke en professionele 

ontwikkeling. Door mensen meer in hun kracht te zetten komt er meer ruimte voor passie, plezier en 

positieve energie. Zijn dienstverlening krijgt vorm in loopbaanadvies, assessment centers, coaching en management 

development. Zijn stijl van werken vergelijkt hij wel eens met het maken van jazzmuziek. 

 

Richard de Rooij is Talentencoach in de natuur en helpt mensen verder op het gebied 

van  talentontwikkeling, loopbaancoaching en zinvol pensioen. Zijn motto is ‘’Kom in beweging 

en maak werk van je talent!” Hij heeft een bedrijfskundige en opleidingskundige achtergrond en 

heeft zich de laatste jaren doorontwikkeld tot zelfstandig loopbaanprofessional. Hij zet graag zijn 

enthousiasme, inlevingsvermogen en verbindende kracht in voor mensen die hun talenten nog 

meer willen inzetten in hun werk, mensen die op een kruispunt in hun loopbaan staan en mensen die hun pensioen 

een zinvolle invulling willen geven. Zijn individuele coachingsgesprekken en workshops vinden buiten plaats. 

Wandelen in de natuur geeft letterlijk ruimte en vrijheid. De natuur inspireert en nodigt uit om de intuïtie aan te 

spreken en sneller tot de kern te komen.   
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Wat is ons aanbod? 
Workshop:  Perspectief schilderen 

Waar moet het heen? Wat gaat het worden?  Een toekomstbeeld waarmee jij je gelukkig zou voelen en in je kracht 

bent Niet door iemand anders ontworpen maar zelf gemaakt. Hiermee kun je al je idealen in beeld brengen en er nog 

eens naar kijken. Is dit wat het moet worden? Of zet je toch onbewust neer wat anderen van je verwachten of nog 

erger, wat jij denkt dat anderen van jou verwachten. 

Terug naar jezelf waar doe je het allemaal voor en waar wil je naartoe? Door je eigen toekomstvisie in beeld te 

brengen kom je wat dichter bij waar je heen wilt en welke stappen er nodig zijn. 

Laat je gaan en geef jezelf de ruimte iets neer te zetten….. 

Individueel loopbaangesprek Van stagnatie naar flow 

Merk je dat je werk je te weinig voldoening geeft? Dat je inspanningen alleen maar 

energie kosten?  Dat je de tijd uitzit tot je weer naar huis kunt gaan? Maar niet weet 

wat een beter alternatief is? Dan is het zinvol om je te verdiepen in je drijfveren en 

loopbaanwaarden. Daar ligt de sleutel voor het vinden van werk en een 

werkomgeving die je weer zullen inspireren. 

Individuele coachwandeling 

Ben je benieuwd wat jouw natuurlijke talenten zijn? Wil je graag jouw talenten nog 

meer inzetten in je dagelijkse werk? Sta je op een kruispunt in je loopbaan en weet je 

niet goed welke kant je op wilt? Ga je binnenkort met pensioen en wil je deze periode 

zinvol invullen maar je weet niet hoe? Welke vraag of thema je ook bezig houdt, een verfrissende coachwandeling biedt 

ruimte voor nieuwe inzichten en antwoorden. Laat je verrassen wat je intuitie je hierover te vertellen heeft! 

 

Voorafgaand aan de bijeenkomst krijg je een link voor een drijfveren-en een loopbaanwaardentest toegestuurd.  

Op de dag voor de loopbaan kun je met behulp van uitkomsten van deze professionele tests en een loopbaangesprek  

van 3 kwartier een eerste stap zetten richting flow!  

Na het gesprek krijg je je eigen rapportage mee, zodat je alles nog eens rustig na kunt lezen. 

 

 

Workshop: Zichtbaarheid 

Je hebt besloten dat je een stap wilt maken in je loopbaan, welke stap past dan bij jou? Waar wordt je blij van? Maar 

ook: Hoe zorg ik dat die wens werkelijkheid wordt? 
Het is dan wel belangrijk dat jouw omgeving laat weten wie je bent en wat je zoekt.  

In een korte proeverij gaan we aan de slag met thema’s als Wat wil ik worden? En hoe maak ik mezelf zichtbaar op de 

manier die bij mij past. 

Gesprek of workshop? 

Tijdens de dag van de Loopbaan worden gesprekken (45 min)  en workshops (2 uur) in 3 blokken gegeven. Na 

aanmelding voor workshop of individueel gesprek nemen wij  contact met je op om af te stemmen hoe jouw deelname 

er uit gaat zien. 

Als je echt werk wilt maken van jouw loopbaanpad dan zijn juist de mooie combinatie van workshops, tests en 

individueel gesprek een unieke kans! 

Moet ik me voorbereiden? 

Ter voorbereiding van de dag vul je een (online) vragenlijst in. Na aanmelding en contact krijg je via de mail een 

persoonlijke link naar deze vragenlijst. Deze moet uiterlijk 13 maart zijn ingevuld. Invullen kost gemiddeld 20 minuten. 
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Zijn de workshops en gesprekken wel veilig? 
 
Ja. In de workshops geen  ‘diepgravend gepsychologiseer’ maar vooral veel aandacht voor praktische toepassing van 

voorkeurstijlen en waarden  in de werkomgeving. Hoe vertalen die zich in concreet en zichtbaar gedag? Veiligheid komt 

ook van Maria, Karin, Harm en Richard. Allen gecertificeerd loopbaancoach en daarmee verbonden aan de NOLOC 

gedragscode. Wij zijn ons ervan bewust dat wij als trainer, coach een bijzondere verantwoordelijkheid hebben. Wij 

gaan vertrouwelijk om met de resultaten van de vragenlijsten en zijn wij ‘open naar binnen en gesloten naar buiten”. 

Op basis van de antwoorden op de vragenlijst wordt een persoonlijke rapportage opgesteld. Deze is alleen beschikbaar 

voor jou als deelnemer. Jij besluit of je deze wilt delen met anderen. Niemand anders kan de rapportage opvragen bij 

ons of het onderzoeksbureau (Online Talent Manager). 

 

Hoe meld ik me aan en wat zijn de kosten? 

Aanmelden doe je door een mailtje te sturen naar Maria, Karin, Harm of Richard,. Bellen mag natuurlijk ook! Zodra je 

je hebt aangemeld nemen we jouw deelname door en maken we afspraken over de te maken testen. 

Het programma krijg je per mail bevestigd.  

Kosten zijn € 45,- voor het complete programma incl. lunch. 

Nog vragen? 
 

Gun jezelf een eerste stap in je toekomst, op weg naar een nieuwe richting in je loopbaan. We hebben een breed en 

inspirerend programma neergezet, maar wellicht heb je nog vragen. 

Neem dan vooral contact met ons op, dat kan via mail of telefoon. 

We kijken naar je uit! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Maria Peelen | 06-18510375 | maria@marchandadvies.nl | www.marchandadvies.nl 

Karin Vos |06-26848425 | info@karinvostraining.nl | www.karinvostraining.nl 

Harm Wiegersma | 06-41780766 | info@acwiegersma.nl | www.acwiegersma.nl 

Richard de Rooij | 06-45196973 | contact@richardderooij.nu |  www.richardderooij.nu 
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