
Career	  Story	  Interview	   	   	   	  

	   	   	  

	  

Is	  mobiliteit	  in	  uw	  organisatie	  belangrijk?	  	  

Gaat	  uw	  organisatie	  veranderen?	  Is	  het	  tijd	  om	  pro	  activiteit	  van	  medewerkers	  aan	  te	  

wakkeren?	  Dan	  heeft	  u	  wellicht	  belang	  bij	  ons	  aanbod.	  

	  

Waarom	  het	  werkt?	  

Veel	  mensen	  hebben	  moeite	  met	  aanhaken	  op	  de	  nieuwe	  wereld	  van	  werk.	  Er	  verandert	  veel	  

en	  de	  complexiteit	  is	  groot.	  Via	  het	  Career	  Story	  Interview	  kunnen	  medewerkers	  beginnen	  bij	  

zichzelf	  en	  wat	  zij	  belangrijk	  vinden	  en	  van	  daaruit	  nieuw	  perspectief	  vinden	  in	  hun	  loopbaan.	  	  

	  

Aanbod	  

Wij	  bieden	  een	  unieke	  en	  beproefde	  methode	  om	  motivatie	  te	  verstevigen:	  het	  Career	  Story	  

Het	  Career	  Story	  Interview	  is	  een	  specifieke	  manier	  van	  storytelling,	  die	  de	  professional	  in	  

zijn	  kracht	  zet.	  In	  het	  Career	  Story	  Interview	  wordt	  de	  loopbaan	  als	  persoonlijk	  verhaal	  

gezien.	  En	  net	  als	  in	  een	  boek	  of	  film,	  

(her)ontdekt	  de	  hoofdpersoon	  zijn	  

oorspronkelijke	  drijfveren	  en	  talent,	  

waarmee	  hij	  of	  zij	  weer	  een	  nieuw	  

loopbaanavontuur	  in	  kan	  gaan.	  De	  

hoofdpersoon	  is	  de	  medewerker,	  die	  

aldus	  weer	  stevig	  wortelt	  in	  zijn	  

eigen	  verhaal	  en	  van	  daaruit	  nieuwe	  perspectieven	  ziet.	  	  

Het	  Career	  Interview	  werkt	  snel	  en	  is	  leuk	  is	  om	  te	  doen.	  Professionals	  zijn	  vaak	  verrast	  over	  

de	  krachtige	  opbrengsten	  in	  slechts	  2	  gesprekken.	  	  De	  drempel	  is	  laag;	  er	  is	  geen	  uitgebreide	  

voorbereiding	  nodig	  en	  de	  coaching	  blijft	  ‘nabij’	  door	  de	  methode	  vorm	  van	  verhalen	  in	  plaats	  

van	  testen.	  Na	  2	  gesprekken	  heeft	  de	  deelnemer	  focus	  en	  ziet	  voor	  zich	  wat	  de	  volgende	  stap	  

kan	  zijn.	  	  

	  

Mogelijkheden	  

Een	  ‘proeverij’	  kan	  professionals	  interesseren	  om	  met	  deze	  vorm	  van	  coaching	  aan	  de	  slag	  te	  

gaan	  in	  de	  vorm	  van	  een	  workshop	  of	  individueel.	  	  Een	  traject	  –	  al	  dan	  niet	  met	  een	  follow	  up	  

coaching	  op	  implementatie	  van	  de	  loopbaanstap	  -‐	  maken	  wij	  graag	  op	  maat.	  Voor	  wie	  snel	  

door	  kan	  pakken,	  is	  wellicht	  ESF	  subsidie	  interessant.	  Meer	  weten:	  bel	  met	  	  Mieke	  

Verbaarschot.	  	  06	  575	  575	  79	  


