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DURF VOOR JEZELF TE KIEZEN, 
DURF JE KOERS TE WIJZIGEN, 

JUIST NU.

“ “
KORTLOPENDE ONLINE
LOOPBAANCOACHING 

Door de huidige situatie heb je wellicht meer tijd 

voor zelfreflectie of moet je zelfs nadenken over 

ander werk. Nu de wereld zo aan het veranderen is, 

is het misschien voor jou ook hét moment om 

andere keuzes te maken? Te bedenken waar je nu 

écht gelukkig van wordt en wat je wilt met de rest 

van je carrière? Choice en Partners is al sinds 1993 

een betrouwbare partner en specialist op het gebied 

van loopbaanbegeleiding. Wij bieden tijdelijk een 

aantrekkelijk kortlopend traject, op basis van 3 

intensieve online gesprekken en een loopbaanscan, 

om jou op het juiste pad te zetten. Een pad dat je 

zelf kiest, maar weloverwogen en met professionele 

begeleiding. 

Waar komen jouw talenten het beste tot hun recht? 

Choice en Partners helpt je om erachter te komen wat 

jij het beste kunt en wilt, zodat je een realistische, 

weloverwogen nieuwe stap in je carrière kunt zetten. 

We helpen jou om naar jezelf te luisteren en echt te 

kijken naar jezelf, zodat jij zelf regie kunt nemen over 

je eigen loopbaan.  

Jij kunt met dit kortlopende traject van intensieve 
persoonlijke online begeleiding jezelf (weer) op het 
juiste pad zetten. Voor het maken van keuzes is tijd 
en ruimte voor reflectie nodig en de huidige 
omstandigheden lenen zich daar uitstekend voor. 

Het traject bestaat uit: 
• 3 online gesprekken met gecertificeerde en 

ervaren coach 
• Loopbaanscan

Je zult antwoord krijgen op de vragen: 
• Wie ben ik?/ Wat kan ik?/ Wat wil ik?
• Wat houdt me tegen?
• Hoe ziet mijn loopbaanplan eruit: plan van 

aanpak, hoe bereik ik mijn doel?

Kosten van het traject: €525,00 euro (voor 
particulieren incl. btw)

INVESTEREN IN JEZELF
“ “


