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loopbaantraject 
carrièreswitch  

 
9 gesprekken over jouw ideale baan  

inclusief RealDrivesTest 
 

 
 

Ben jij 
Op een kruispunt in je loopbaan. 
Aan het vastlopen op je werk.  
Nieuwsgierig wat je echt blij maakt in je werk. 
Op zoek naar nieuwe kanten van jezelf. 
 

Wil jij 
Alle aandacht voor jou alleen. 
Je geld verdienen met wat je het liefste 
doet. 
Weten wie je bent en waar je goed in bent. 
Een extra zetje om te gaan bewegen. 
 

 
 
   

	Wat wil ik in mijn verdere toekomst en carrière?  
	

Hoe krijg ik een beeld van de richting waar ik me de  
komende jaren in wil ontwikkelen? 

 
 
 
Verdien jij je geld met wat je het liefste doet? Durf jij jezelf die vraag te stellen? Of gaat gelijk door 
je hoofd: dat kan niet, daar kan ik mijn hypotheek niet mee betalen, daar ben ik niet goed genoeg 
voor. Het herkennen en erkennen van wat je wilt, vergroot de kans dat je jouw ideale baan vindt.  
 
In dit loopbaantraject kijk je naar wat je wilt en welke beweging nodig is in je denken, voelen en 
doen om jouw 'belofte' (persoonlijke levensmissie) te herkennen en handen en voeten te geven.  
 
Overweeg jij een carrièreswitch? Loop je vast in je huidige werk?  
De ervaring leert dat dit traject deelnemers in beweging brengt naar een andere 
baan/organisatie of ze beseffen dat ze in de huidige functie juist goed zitten.  
Ook (her)startende ondernemers zijn enthousiast over dit aanbod, het geeft hen een stevige duw 
in de rug om zichzelf in de markt te zetten en door te gaan.  
  
contact en investering  
Bel of mail voor meer informatie en/of een afspraak voor een vrijblijvend intakegesprek.  
In totaal heb je 8 uur coachingssessies. Daarnaast werk je thuis aan opdrachten.  
We vragen € 1.500,00, excl. 21% BTW, inclusief de RealDrivesTest en een duidingsgesprek hierover.  
Voor particulier of zzp tarief, neem svp contact op. 
Dit loopbaantraject bieden we het hele jaar individueel aan. Zo kan je starten wanneer je wilt. 
 
 

 

Ruimte voor Helden (1999) 
is een community voor het ontdekken, ontwikkelen en inzetten van het potentieel van mensen en 
samenwerkingsverbanden. Als community ontwikkelen en bouwen we Levendige Samenwerkingsverbanden. 
 
 
Marc Verheij is van origine stedenbouwkundige en heeft veel ervaring als leidinggevende, projectmanager, 
coach en begeleider van intervisiegroepen en teams. Marc is gecertificeerd coach, systemisch opsteller en 
core-energetisch therapeut. Mensen omschrijven Marc als rustig en vertrouwd, hij brengt vanuit vertraging 
en reflectie, scherpte en actie. 

 

 
 
 


