
BEWEGEN DOOR STIL TE STAAN

Doel:

Tijdens de workshop hebben we letterlijk en figuurlijk stil gestaan met behulp 
van interactieve oefeningen, visualisaties, opdrachten….. 
Er is een eerste grote of kleine stap gemaakt in de ontdekking wat belangrijk is. 
Tevens zijn de mogelijkheden die de EUR biedt, aan bod gekomen 
om deelnemers te helpen een volgende stap te maken in hun carrière. 

Doelgroep: Professional Services Staff (ondersteunende rollen)

Willen

Moeten Kunnen

Loopbaanstrategie



DOELEN VAN DE TRAINING

Aan het einde van deze training hebben deelnemers:

… anderen en zichzelf geholpen in een stapje dichterbij komen in wat ze belangrijk vinden

… ontdekt wat hun belangrijkste (loopbaan)waarden zijn

… hun loopbaandroom visueel gemaakt

… hun persoonlijke loopbaanstrategie bepaald waarmee ze verder mee aan de slag 
kunnen gaan



TESTIMONIALS

“Goede oefeningen, goede interactie tussen deelnemers. Dat je in zo'n korte tijd best al grote 
stappen tot nadenken kunt nemen. Dynamisch (korte opdrachten in kleiner groepen).”

“Trainers waren erg goed, sympathiek en deskundig”

“Ik vond het super waardevol. Met name omdat het een vreemde is die dan andersoortige 
vragen stelt dan je omgeving. Iemand die met dezelfde loopbaangedachte loopt. Iemand die 
je vooral in deze corona geïsoleerde tijd helpt om even uit je cocon te trekken.”

“Dit zal misschien erg klinken maar ik ben prettig verbaasd 😀😂 alleen omdat we echt veel 
hebben kunnen bereiken vond ik binnen minder dan twee uur.”



CIJFERS

35 deelnemers verdeeld over 4 workshops van 1.45 min.



OVER ONS

Nanette:
• Mobility Manager Vrijwillige mobiliteit van interne medewerkers, begeleidt en coacht naar de volgende stap in de loopbaan. 

• Meer dan 15 jaar ervaring bij multinational organisaties en nu bij de EUR

• Coach

• Je hart bepaalt je koers.

• Ik heb zelf mogen ervaren stil te staan en een loopbaan coachingstraject doorlopen. En weet je wat mijn droombaan waarin ik 
mensen kan verbinden en in hun kracht zetten bestond gewoon! 

Emilie:
 HR Professional, HR Business Partner, coach en trainer

 Meer dan 10 jaar ervaring bij (multinational) organisaties

 Coachingsopleiding

 Echte passie voor loopbaanontwikkeling; een blijvend thema in mijn eigen leven

 Een levenlang leren past bij mij


