LoopbaanPlus voor professionals
met partner
Waarom naar Merlijn voor LoopbaanPlus?
Een mens is meer dan zijn werk.
Stilstaan bij uw werk betekent ook aandacht voor uw persoon.
Als professional kunt u redenen hebben om u te bezinnen op uw
toekomst:
uw functie, de toekomst van uw organisatie, uw levensfase, een
ingrijpende levensgebeurtenis.
Zowel doorgaan op de huidige weg als veranderen kunnen ingrijpend zijn
voor u en voor uw directe omgeving. Een gedegen afweging met mogelijk
nieuwe kansen is daarom aan te raden.
U neemt samen met uw partner deel aan het LoopbaanPlus traject.
“Samen met uw partner” is een methodiek die de kans vergroot op steun
en inzicht bij de realisering van de persoonlijke ontwikkelingsplannen van
u beiden. Het is geen relatietherapie maar heeft wel invloed op uw relatie.
Uw loopbaan, uw privésituatie en uw professionele en persoonlijke
toekomstplannen zijn de onderwerpen van het persoonlijk
ontwikkelingsplan van uzelf én van uw partner.
Doelgroep: professionals en hun partners
Professionals met zware verantwoordelijkheden, al of niet als
eindverantwoordelijke.
Zoals professionele managers, eigenaren van familiebedrijven,
schooldirecteuren, advocaten, medische professionals,
gemeentesecretarissen etc.
Werkvorm
Weinig theorie, veel doen.
Een combinatie van zelfwerkzaamheid en individuele begeleiding.
De methodische aanpak en tijdsfasering gedurende het traject zijn erop
gericht om een gezonde en praktisch haalbare spanningsboog te
behouden.
Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan-POP voor werk en privé wordt thuis
gemaakt met instrumenten die worden aangereikt. De deelnemende
professional en zijn/haar partner maken elk een eigen POP. Dat wordt
individueel besproken met de begeleider in aanwezigheid van de partner.
Desgewenst en in overleg met de coördinator van de unit Coaching van
Merlijn kan ook worden gekozen voor duocoaching: u krijgt dan samen
begeleiding van een mannelijke en een vrouwelijke coach.

Gecertificeerd door:
MfN | NOVA | NEVOA | KNB
NOBCO | NVVH | LVV
Lid van:
BVMZ | VOiM

I Intake per paar,1 dagdeel

Wederzijdse kennismaking met de coach(es)

Verwachtingen en doelen

Het POP gaat mee als huiswerk (voor meerdere dagdelen)
Doel: persoonlijke reflectie over Persoonlijke Ontwikkeling voor
Werk en Privé en opstellen Actieplan
II

Feedback gesprek per paar over :

De doelen zoals geformuleerd tijdens het intake gesprek

Het opgestelde POP
2 dagdelen

III Individuele coachingsessie
1 dagdeel per partner (totaal dus 2 dagdelen)
IV

Terugkomsessie, 2 dagdelen
Uitwisselen van ervaringen bij de uitvoering van de persoonlijke
actieplannen
Elkaar ondersteunen bij het analyseren en oplossen van
knelpunten.

Resultaten
- U en uw partner maken ieder een Persoonlijk Ontwikkelingsplan-POP
voor werk én privé met een praktisch actieplan voor de komende periode.
- Aanwezige vakinhoudelijke en bestuurlijke kennis en ervaring vult u in
dit traject aan met persoonlijke vaardigheden en vooral met inzicht in
uzelf.
- U verbetert uw vermogen te anticiperen op een nieuwe professionele
toekomst.
- U spreekt in een veilige ambiance over persoonlijke vragen. Dat is
functioneel voor “eenzame” professionals met zware
(eind)verantwoordelijkheid die zonder structurele feedback op hun
functioneren werken.
Begeleiding
Merlijn beschikt over een aantal zeer ervaren en methodisch geschoolde
coaches met veel werk- en levenservaring. Aan de hand van uw vraag en
werkgebied zullen een of meer coaches aan u worden voorgesteld. U krijgt
inzage in hun profiel en kunt op basis daarvan uw keuze maken.
Interesse?
Neem voor meer informatie contact op met Merlijn. Via mail:
info@merlijngroep.nl of bel tel:0735323582

