
 
 

Schud je loopbaan op in twee dagen onder deskundige begeleiding 

Voor wie?  
Voor jou aIs het werk in de laatste jaren zo veranderd is, dat je je opnieuw moet verhouden 
tot je werk. 
Voor jou als je nadenkt over een volgende loopbaanstap en deskundige begeleiding wilt. 
Als je wilt onderzoeken of je je loopbaan een andere wending wilt geven. 
AIs je baan ongewild of onverwacht is beëindigd en je zoekt naar ( een nieuwe) richting. 
Als je in de dynamiek van een groep tot antwoorden wilt komen. 

Wat levert het je op? 
Na zelfanalyse en loopbaanonderzoek krijg je zicht op de rode draad van je 
levensloopbaan. We begeleiden jou naar je best passende loopbaanstap.  

Hoe pakken we dat aan? 
Dag 1  : LevensLOOP- intrinsieke motivatie- actief -bezinning - buiten - rode draad 
Tussentijds : Inspirerende huiswerkopdrachten ter voorbereiding op dag 2 
Dag 2  : Pitch - profileren - actief handelen - kiezen - doelen stellen - intervisie 
 
Investering en groepsgrootte: 
De investering voor deze twee dagen inclusief lunches en drank is € 800,—, excl. btw. 
Deze groepstraining gaat door bij minimale deelname van 4 en maximaal 8 personen.                                                 

Aanmelden: info@nardkronenberg.nl of info@ellenbender.nl  

Loopbaanparcours 
Weten wat je wilt

 

 Twee 
professionele 

trainers            

Ellen Bender 
Loopbaancoach

VENRAY 
Vrijdag  

23 sept en 7 okt 2022 

20 jan en 3 febr 2023 

2 juni en 16 juni 2023 

9.30 - 16.30 uur 

BAAK 
Vrijdag  

25 nov en 9 dec 2022 

24 mrt en 14 apr 2023 

9.00 - 16.30 uur 

Loopbaanparcours is   

een traject dat Ellen 

Bender en Nard 

Kronenberg samen 

hebben ontwikkeld en 

waarin de bevlogenheid, 

creativiteit VAN en de 

chemie TUSSEN deze 2 

loopbaanprofessionals 

samenkomen.

Nard Kronenberg 
Loopbaancoach

Locatie Venray     
Eindstraat 21                 

5801 CP Venray 
06-25040276 

Locatie Baak          
Veersweg 1                    

7223 LL Baak 
06-15662759
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