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Doe ik wel echt 
wat ik leuk vind?

Haal ik wel 
het beste uit mezelf op
de plek waar ik nu zit? 

Werk, werk, werk, en
pfffff geen puf meer 

voor de leuke dingen?  

Hoe blijf ik staande 
in de vele veranderingen 

die gaande zijn?

Voor welke vragen kun je terecht?

Krijg je nog voldoende energie van je huidige baan? 

Worstel je met de balans werk-privé? Wil je hulp bij 

orientatie op een nieuwe carrierestap? Wil je tips voor je 

planningsgesprek of dat lastige gesprek met je manager? 

Deze en andere vragen kunnen aan bod komen.

Bel voor het APK-pakket en maak een afspraak! 

Wat krijg je?

•  Een startcoachingssessie met daarin een scherpe  

 analyse, een kijkje onder jouw motorkap: wat kan  

 worden opgepoetst of bijgevuld?

• Een samen geformuleerde heldere doelstelling om  

 2016 op koers te leven en te werken 

• Maatwerkoefeningen, passend bij je vraag, waar je  

 thuis ook mee verder kunt

• Een korte handleiding als digitaal naslagwerk met  

 praktische “onderhouds”tips, speciaal voor jou  

 samengesteld

• De tweede coachingssessie na een maand, als een  

 (garantie)check 

Wie is je coach?

Ik ben Nicolette Kat en ik coach al 

ruim 20 jaar mensen met hun 

persoonlijke (loopbaan) vragen in 

diverse (internationale) organisaties. 

Wil je meer over me weten? 

Kijk dan op www.katconsult.nl.

Wil je meer informative over het APK-pakket of wil je je 

direct aanmelden? Bel me dan op 06-29159659 of stuur 

me een mailtje op info@katconsult.nl.

De antwoorden krijg je in een persoonlijk coachingspakket: een APK voor jezelf 
 \
Allemaal vragen die ik als coach regelmatig voorbij hoor komen. Natuurlijk is het fijn om af en toe te kunnen sparren over 

het antwoord op een van deze vragen. Zie het als een soort kijkje onder de motorkap, even de olie bijvullen, banden weer op 

spanning. Een APK als cadeau voor jezelf met een (garantie)check na een maand. Je probeert uit, je oefent, kortom je maakt 

proefritten en dan kom je terug en bespreken we je bevindingen en ervaringen. Zodat je weer krachtig je weg kunt vervolgen.

APK-pakket (vrij van BTW)

• 500,-  voor bedrijven 

• 250,- als je het zelf betaalt

Locatie: centrum van Utrecht

“Je moet ongemakkelijkheid 
omarmen. Het is de enige manier om 
jezelf in situaties te begeven waarvan 
je kunt leren – en de enige manier om 
je zintuigen fris te houden”
 \ 
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