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L O O P B A A N R I C H T E R

Zet de juiste stap met de workshop 
YOU-R Loopbaanrichter

Heb je het niet naar je zin binnen je huidige 

werk? Maak je je zorgen over het behoud van 

je baan? Wil je eigenlijk iets anders, maar je 

weet niet wat en hoe dit aan te pakken?

Laat het niet langer op zijn beloop, kom naar 

de workshop YOU-R Loopbaanrichter.

Deze workshop is speciaal ontwikkeld om met 

dit soort vragen praktisch aan de slag te gaan.  

In een kleine groep en onder deskundige 

leiding.

In 2 dagen krijg je inzicht in de richting en 

banen die het beste bij jou passen én hoe jij 

hier zelf mee verder kunt. Het is inspirerend, 

verhelderend en de resultaten helpen je direct 

op weg.

In 2 dagen inzicht in jouw loopbaan

De workshop YOU-R Loopbaanrichter bestaat 

uit een interactief  programma. 

Aan bod komt o.a.:

• energiegevers in werk

• persoonlijke successen

• kwaliteiten en uitdagingen

• interesses versus competenties (test)

• je ideale baan

• analyse passende banen 

Je werkt tijdens de workshop aan een concreet 

en individueel stappenplan: jouw loopbaanrichter. 

Naderhand heb je over de voortgang hiervan per 

e-mail contact met de trainer.

Data & locatie

Wanneer:   zie www.loopbaanservices.nl

Trainers: Harmen den Blijker & Partners 

Waar:  trainingsruimte Noordereiland  

  Rotterdam (nabij het centrum  

  van Rotterdam goed bereikbaar  

  per OV en gratis parkeren voor  

  de deur)

Inbegrepen:   werkboek, interesse-/

  competentietest met   

  rapportage en 2x lunch

Informatie en aanmelden 

De workshop biedt plaats aan maximaal 6 

deelnemers. Voorafgaand vindt een korte 

(telefonische) intake plaats om vast te stellen 

of de workshop aansluit op jouw vraag. 

Voor meer informatie en aanmelden kun je 

contact opnemen met 

Harmen den Blijker & Partners. 

Dit kan zowel telefonisch op 06-51716804 

als per e-mail via info@loopbaanservices.nl

Harmen den Blijker & Partners

Harmen den Blijker & Partners  is een 

groeiend Rotterdams adviesbureau 

bestaande uit ervaren, gecertificeerde 

loopbaanprofessionals. Naast opdrachtgevers 

vanuit de overheid, zorg  en zakelijke 

dienstverlening zijn het in toenemende mate 

particulieren die naar tevredenheid gebruik 

maken van de  diensten van Harmen den 

Blijker & Partners. Het succes wordt mede 

bepaald door een  eigentijdse invulling van 

loopbaancoaching middels een praktische, 

betrokken en resultaatgerichte werkwijze.  


