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Het Career Story wordt ingezet als je je afvraagt in welke richting je je wilt ontwikkelen, te 
maken hebt met een dilemma of even niet weet hoe het verder moet met je loopbaan.  
We spreken vooraf telefonisch waar het jou om gaat en ik stel mij nader voor.   
 
Traject Career Story Interview 
 
In het Career Story Interview vatten we je loopbaan en leven tot nu toe op als een verhaal. 
Het verhaal maak jij: je bent tegelijk hoofdpersoon en auteur. 
Aan de hand van de biografische vragen van het Career Story Interview ga je na hoe je 
verhaal tot nu toe gegaan is. We werken met jeugdhelden, het favoriete verhaal en je 
interesses van nu. Je gaat (her)ontdekken waar jouw kracht zit en wat je blijkbaar belangrijk 
vindt in je loopbaan. Je ziet ook wat jouw ontwikkelingsweg is.   
 
Als coach stel ik je specifieke vragen, die te maken hebben met vroeger, nu en straks.  Ik laat 
“rode draden” zien en breng jouw antwoorden in verbinding met jouw loopbaanvraag. Na 
het laatste gesprek “sta” je in je verhaal en zie je de contouren van het volgende hoofdstuk.  
 
3 Trajecten 
Naam Traject  Contact 

 
Rapportages investering 

CSI plus  4 uren in  
3 
gesprekken 

Loopbaanrapportage, 
loopbaankompas 
Vertaling naar 
sectoren en rollen 

744 (incl 135 BTW) 

CSI  2,5 uur in  
2 
gesprekken 

Loopbaanverhaal 
plus kompas 

465 (incl 98 BTW) 
*2 huiswerkopdrachten 

 
Gesprekken 
Telefonisch of via videobellen worden afspraken gemaakt en gecheckt of dit een passend 
traject zal zijn. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Vervolgens zijn er – afhankelijk van het 
gekozen traject - 2 of 3 gesprekken. Deze gesprekken kunnen op locatie (Utrecht) 
plaatsvinden of via beeldbellen. 
 
Rapportages en verloop 
Alle CSI-trajecten maken zichtbaar wat je eigen rode draad is in je loopbaan en wat jouw 
persoonlijke missie in werk is. Alle trajecten kennen een loopbaankompas, dat jouw 
persoonlijke kwaliteiten, interesses en favoriete werkomgeving samenvat. Je weet 
waarnaar je onderweg bent en wat je eerste stap zal zijn.  
Het reguliere CSI traject gaat in het interview nog dieper en kent naast je loopbaankompas 
een persoonlijke rapportage van je loopbaanverhaal, je jeugdheden en interesses. Het CSI 
ontwikkeladvies omvat een online arbeidsmarktscan.  
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Vertrouwelijk 
Jouw informatie beschouw ik als vertrouwelijk en zal ik met geen enkele “derde” bespreken 
of anderszins delen.  
 
 


