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Grip op je loopbaan door 

Visual Coaching 
(Kiezen met verstand, gevoel en verbeelding) 

 
Jouw persoonlijke hulp bij:  

 Het vormgeven van jouw loopbaan; 

 Het vinden van de juiste baan. 

 

 

Als je het belangrijk vindt om:  

 Op je eigen manier je weg te vinden naar je nieuwe 

werkgever;  

 In je eigen tempo je eigen traject vorm te geven; 

 Op een praktische, daadkrachtige manier de volgende 

stap in je loopbaan te ontdekken. 

 

Dan is deze workshop iets voor jou! 

 

Programma: 

 Je maakt kennis met Visual Coaching. Je leert wat het 

is, waar het vandaan komt en hoe het werkt.  

 Je gaat zelf aan de slag met een paar opdrachten om te 

ervaren wat beelden en Visual Coaching in een 

loopbaantraject voor jou kunnen betekenen. 

 

Resultaat: 

Je krijgt nieuwe  inspiratie voor een volgende stap in je 

loopbaan. Je leert je gevoel, verbeelding, creativiteit en 

onderbewustzijn in te zetten bij je loopbaanvragen. Je ontdekt 

op een leuke manier wat je het liefste doet en wat je grote 

kracht is. 

 

 

Praktisch informatie en aanmelding: 

Datum    : 21-01-2015 

Tijdstip   : 13-16 uur of 19-22 uur  

    (inloop vanaf 12:30 of 18:30) 

Locatie   : Utrecht 

Kosten    : € 85,-  ex BTW 

Aanmelden   : Stuur een bericht naar 

    info@wiemanwerkt.nl o.v.v. Workshop 

    ‘Grip op je loopbaan’ van 21-01-2014 

Trainer/Coach  : Emile Wieman 

Meer informatie: Bezoek voor meer informatie over 

     Visual Coaching en Emile Wieman de 

     website van Wieman Werkt 

     (www.wiemanwerkt.nl)
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