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Coaching
Hoe word je Happy in Your Career ?
Onze neurocognitieve coaches en mentors helpen je doordachte keuzes maken in je loopbaan en je
goesting vinden in je werk. Het resultaat is een duurzame persoonlijke ontwikkeling,
stressbestendigheid en adaptatief vermogen.
Wat bieden we je aan?

VIP2A of Inventaris van de motivaties & assertiviteit (vanuit de Neurocognitieve
Gedragsmethode)
Loopbaanbegeleiding met loopbaancheques
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Ontwikkeling van talent
Ontwikkeling van leiderschap
Ontwikkeling van stressbestendigheid

Loopbaanbegeleiding
We zijn een erkend loopbaancenter VDAB.

Loopbaanbegeleiding ondersteunt de professioneel actieve persoon bij het nemen van onderbouwde
loopbaankeuzes en -beslissingen.

Onze visie: “Happiness in your career”.
We helpen mensen om een gelukkige professionele loopbaan te realiseren. We geven instrumenten
om de loopbaan af te stemmen op de levensfase, om met goesting aan het werk te blijven.
We vertrekken vanuit de specifieke loopbaanvraag van de persoon en ontwikkelen
loopbaancompetenties om zelfsturing en zelfredzaamheid tot stand te brengen. We focussen op
energiegevers, talenten en mogelijkheden om een duurzame loopbaan uit te tekenen.

Onze methodiek en maatschappelijk engagement
We gebruiken de wetenschappelijke inzichten van de Neurocognitieve Gedragsmethode van het IME,
Institut de Médecine Environnementale, en het model van Jacques Fradin om een duurzame
persoonlijke ontwikkeling mogelijk te maken.
Hiervoor gebruiken en financieren we zelf de VIP2A. Dit is een on-line wetenschappelijk
onderbouwde vragenlijst, die de spontane gedragsdynamiek en het ontwikkelingspotentieel van een
persoon in kaart brengt.
Tijdens de loopbaanbegeleiding valideren we de resultaten van de test. Mensen krijgen inzicht in
eigen energiegevers, allergieën en adaptatief denkvermogen. We leren de persoon hiermee op een
autonome manier aan de slag te gaan.

Wil je meer weten ?
Neem een kijkje op onze kalender en schrijf je in voor een gratis infosessie.
Neem ook een kijkje op wat mensen vertellen over onze loopbaancoaching.
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