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BROCHURE 
LOOPBAANCOACHING 

Choice en Partners is al sinds 1993 een 

betrouwbare partner en specialist op het gebied 

van loopbaanbegeleiding, re-integratie, duurzame 

inzetbaarheid en outplacement. In onze 

begeleiding zetten wij mensen in beweging in een 

richting die zij zelf kiezen.

We helpen onze kandidaten om naar zichzelf te 

luisteren en te kijken, zodat zij zelf regie kunnen 

nemen voor hun eigen loopbaan. Het is daarbij 

van belang dat we oog en oor blijven houden 

voor gezondheid, privé-situatie en de praktische 

overwegingen van onze kandidaten.  

De methodiek en instrumenten van Choice zijn 

beproefd, maar wel constant in ontwikkeling. En 

de structuur van onze trajecten is transparant. 

Toch zit de kracht van onze trajecten in het feit 

dat wij maatwerk leveren, altijd specifiek 

toegespitst op de vraag van de kandidaat. We 

behouden daarbij een pragmatische instelling: 

het doel moet wel bereikt worden.

Al onze trajecten zijn maatwerk, en on de 
leidraad hierin is; We doen wat nodig is, niet 
meer en zeker niet minder. Om te beginnen 
wordt de kandidaat uitgenodigd voor een 
intakegesprek waarin we kennismaken en 
samen bespreken wat van belang is.

Vervolgens zijn er coaching gesprekken op basis 
van een loopbaanscan. Deze scan geeft 
bewustzijn van de eigen kwaliteiten en de 
mogelijkheden. De uitkomsten geven een 
duidelijk zelfbeeld en helder profiel. We gaan 
aan de slag met de volgende vragen:
 
o Wie ben ik?/ Wat kan ik?/ Wat wil ik?
o Wat houdt me tegen?
o Wat ga ik bijleren of aanpassen of 

aanscherpen?
o Hoe ziet mijn loopbaanplan eruit: plan van 

aanpak, hoe bereik ik mijn doel?

1. Ons aanbod
 

Loopbaanheroriëntatie:

 
 

1. Investering
Voor een loopbaancoachingstraject inclusief loopbaanscan 

rekenen wij:

3 maandstraject 998,- incl. 21% btw voor particulieren

3 maandstraject 1420,- excl 21% btw voor organisaties

 

 

 


