Charter
loopbaancoaching
Ik engageer me en onderschrijf het Charter van de loopbaancoachee.
Kiezen voor loopbaanbegeleiding bij The Coaching Square is kiezen voor jezelf, om jouw droomjob waar te
maken. Dit vereist natuurlijk dat je je engageert. Vervolledig dit charter samen met je loopbaancoach en
onderschrijf het na de eerste sessie.
Ik zie deze loopbaancoaching als een investering in mezelf.
Ik neem deze kans met beide handen aan om echt te kijken naar wat ik wil en hoe ik dit ook kan bereiken.
In functie van mijn specifieke loopbaanvragen, breng ik stap voor stap het volgende in kaart:






Wat me motiveert om echt aan de slag te gaan met mijn loopbaan
Wat ik wil bereiken tijdens deze loopbaancoaching
Wat ik niet leuk vind aan mijn huidige situatie en hoe ik het anders zou willen
Wat me tegenhoudt om te veranderen
Wat me kan helpen om te veranderen
 Wat geeft mij energie? Waar stap ik ’s morgens al fluitend voor uit mijn bed?
 Ik weet waar ik goed in ben (talenten, competenties) en waar ik nog kan bijleren
(ontwikkelingsopportuniteiten); ik ken ook mijn valkuilen en weet hoe ze aan te pakken.
 Ik weet welke waarden mij drijven.

Na mijn eerste gesprek vul ik dit eventueel verder aan. Ik maak hier mijn persoonlijk charter van.
Eens ik dit samen met mijn coach in kaart heb gebracht, zet ik ook daadwerkelijk de afgesproken stappen.
Samen vinden we de antwoorden op mijn specifieke vragen. Tijdens de persoonlijke gesprekken zet de
loopbaancoach die technieken en modellen in die bij mij op dat moment het best passen. Na elk gesprek
neem ik tijd om de opdrachten uit te voeren die ik samen met mijn coach heb afgesproken. Deze vormen de
basis voor het volgende gesprek.
Ik begin aan mijn persoonlijk ontwikkelingsplan na de eerste sessie en werk hieraan verder richting een
haalbaar actieplan tijdens mijn loopbaancoachingstraject.
Mijn loopbaancoach is mijn klankbord, daagt me uit waar nodig en begeleidt mij in dit proces naar mijn
doel.
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