plezier in je werk
Wat bepaalt jouw plezier in je werk, zijn dat de
mensen, je salaris, de inhoud van het werk zelf?
Weet je nog waarom je gekozen hebt voor deze
baan? En zou je nu dezelfde keuze maken?
Werk-plezier analyse
Vòòr de training, vul je thuis, online de
vragenlijsten in van de objectieve analyse van
jouw werk-potentieel. Met deze analyse komen
we snel tot de rollen, werkomgevingen en het
werkniveau, dat jouw het meeste plezier geeft.
Je leert hoe je deze aspecten, bij jezelf kunt
herkennen, hoe je dit onder woorden kan
brengen en hoe je met dit inzicht, jouw werk zo
kan aanpassen dat je weer plezier hebt, elke
werkdag, binnen je huidige baan.
DISCOVER potentieel analyse
MaakBaan werkt met de DISCOVER potentieel
analyse, met een rapportage van meer dan 80
bladzijden over jouw voorkeursgedrag, het
gedrag dat je nu dagelijks op je werk laat zien,
jouw drijfveren en jouw talenten. Deze
professionele, op wetenschappelijk onderzoek
gebaseerde analyse geeft snel inzicht in jouw
persoonlijkheid en daarmee komen we snel tot
diepgang. MaakBaan maakt samen met jou, de
vertaalslag naar jouw situatie.
Vragen die aan bod komen zijn:
• Wat beïnvloedt jouw werkplezier?
• Waar ligt jouw grootste potentieel?
• Hoe maak je zelf werk van jouw passie?
Prijzen ex BTW en locatie-kosten. Afhankelijk van
het aantal deelnemers is de training 2 dagdelen
en € 1199,- (individueel) of 3 dagdelen en € 999,(2 tot 6 personen). Bel voor data.
MaakBaan, Diane Koster
Individuele coaching en organisatie ontwikkeling
KvK: 32105736

Diane Koster van MaakBaan heeft na een
beroepskeuze-test in haar jeugd een
technische opleiding gevolgd en is haar
carrière begonnen als ICT-deskundige. Nu
heeft zij een praktijk in coaching en
organisatie-ontwikkeling en helpt zij mensen
en organisaties werk te maken van hun
passie.
MaakBaan werkt met professionele
instrumenten, waarmee je snel inzicht krijgt in
jouw persoonlijkheid, drijfveren en talenten.
Diane Koster helpt je bij de vertaalslag van
deze instrumenten naar jouw situatie
Klanten over MaakBaan:
"Met behulp van Diane’s training en
coaching kan ik nu beter bepalen wat er in
mijn leven echt toe doet. Daar krijg ik energie
van!" (Directeur basisschool)
“Mijn vakgebied is specialistisch en ik had in
tijden niet meer gesolliciteerd. Diane heeft
mij geholpen om mijn kwaliteiten zo te
verwoorden, dat ik zowel mijn inhoudelijke
ervaring goed onder het licht kan brengen
alsook mijn eigen manier van werken en
afwegingen bij beslissingen. Die laatste twee
vergat ik nog wel eens, terwijl de persoonlijkheid en drijfveren juist doorslaggevend zijn in
het selectie-proces. Het verwoorden van wat
ik wil, ben ik blijven doen in mijn nieuwe
baan." (Adviseur ruimtelijke ordening)
"Door anders te denken en anders te
communiceren, krijg ik nu de opdrachten die
beter passen bij mijn kwaliteiten. Het inzicht
uit de analyses en de bewustwording van
wat ik echt wil, is daarin doorslaggevend
geweest. Diane, bedankt! (Bedrijfskundig
adviseur)
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