Loopbaancheques zijn een initiatief van de Vlaamse
Overheid. Ze zijn beschikbaar voor werknemers &

zelfstandigen die minstens 1 jaar aan het werk zijn
in Vlaanderen of het Brussels Gewest.

Ook uitzendkrachten kunnen loopbaancheques
aanvragen. De cheques kan je aanvragen via
www.vdab.be of 0800 / 30 700

Contacteer ons nu
Voor alle verdere informatie en vragen
omtrent de mogelijkheden van
loopbaancoaching of voor een afspraak.

Je kan bij Catherine terecht voor vragen omtrent
loopbaan- en beroepskeuzes, om inzicht te
verwerven in eigen talenten, kwaliteiten en valkuilen,
om de goesting in het werk te (her)vinden,
hoe om te gaan met conflicten of moeilijke
kwesties op het werk, … kortom alle vragen die
zich stellen omtrent het professioneel bezig zijn
van mensen.
Wie wil kan bij Catherine ook kiezen voor
coaching in de natuur.

Catherine wordt gewaardeerd
voor haar strategisch inzicht en
de capaciteit om doorbraken te
realiseren, steeds mét de glimlach.

Catherine Ruys
Langerei 94 - 8000 Brugge
Gordunakaai 85 - 9000 Gent
catherine@tweg.be
0495 31 07 71
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VRAGEN
ROND JOUW
LOOPBAAN?

?

Sluit jouw werk niet meer aan bij wat je echt wil?
Wil je meer plezier in jouw werk ?

Zoek je meer evenwicht tussen je werk- en
privésituatie ?

KIES VOOR
LOOPBAANCOACHING
OP JOUW MAAT

Wil je veranderen maar je weet niet goed welke
job bij je past?
Met meer veerkracht aan het werk?

Elk begeleidingstraject is uniek maar
verloopt op een gestructureerde manier.

Tijd voor verandering maar je weet nog niet hoe
of wat?

Jouw doel bepalen
Je bespreekt met jouw coach de zaken die je wil bereiken
met de coaching.

Maatwerk

De loopbaancoaches van Loopbaan in Groei zijn
deskundige en ervaren coaches van TWEG.

We werken met ervaringsgerichte spelvormen,

zelfreﬂectie oefeningen en verschillende feedbacktools.
Op een manier die bij jou past brengen we in kaart wie
jij bent (waarden, talenten, competenties, jobcriteria....).
Je ontdekt waar je staat, waar je naartoe wil en op
welke manier je daar kan geraken. Wat ons typeert is
oplossingsgerichte & actiegerichte aanpak.

Ontdekken van hier & nu
Gepersonaliseerde opdrachten en oefeningen brengen
jouw drijfveren in kaart, jouw kwaliteiten/kennis en
ervaring/competenties.

Exploreren van straks
Via individuele oefeningen en zelfreﬂectie krijg je zicht op
jouw jobcriteria, interesses en professionele doelen.

Persoonlijk Ontwikkelingsplan
Samen met jouw coach maak je een Persoonlijk

Ontwikkelingsplan op, dat aangeeft welke stappen je

wil ondernemen. Dit is een houvast voor jouw loopbaan.
Helemaal op jouw maat gemaakt.

