
Loopbaan- 
begeleiding

Meer werkplezier? 
Minder stress?   

 Jezelf of je zaak ontplooien?

Wij brengen je in beweging.
4 uren loopbaanbegeleiding bij een expert 

job coach voor maar €40.
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persoonlijk  /  praktisch  /  krachtig

yourcoach bvba  

Begijnhoflaan 75
9000 Gent
tel: 09 335 62 04
info@yourcoach.be
www.yourcoach.be

Wat ons  
uniek maakt
Bij ons kan je rekenen op een warme 
en tegelijk professionele aanpak. We 
werken persoonlijk en praktisch. 

Met onze achtergrond als coaches en coachopleiders  

(je kan bij ons ook een diploma Loopbaancoach halen) en 

na meer 1200 afgewerkte loopbaangesprekken, kunnen 

we wel stellen dat we experts zijn in het begeleiden 

van mensen bij hun werk- en levensvragen. Onze 

coachmethode is creatief, beproefd en overstijgt de 

beperkingen van het klassieke vraaggesprek.

Wij behandelen dan ook meer dan enkel werkvragen.  

We kunnen dieper en breder werken dan louter loopbaan, 

mocht dat nodig en wenselijk blijken. We stemmen het 

traject af op wie je bent en waar in je werk en leven je je 

bevindt. Geen vaste lijstjes dus. Onze coaches zijn ervaren, 

gediplomeerde mensen met een verhaal. 

Bij ons geen stijve boel! Wij staan voor vertrouwelijke 

gesprekken, in een aangename sfeer. We zeggen waar  

het op staat, zonder onnodige franjes. 

Heb jij loopbaan- 
begeleiding nodig? 

Duid aan welke statements op jou van toepassing zijn:

• Je mist plezier en voldoening in je werk.

• Je verliest energie en/of sleept je naar je werk.

• Je hebt teveel stress.

• Je houdt dit geen jaar meer vol. 

• Je carrière loopt niet zoals je wil.

• Je hebt dringend nood aan iets nieuws, maar wat...?

• Je wil je werk/zaak naar een hoger niveau tillen.

• Je voelt dat er meer in jou zit. 

• Je wil ontdekken wie je bent en wat je wil.

• Je wil de sprong wagen naar zelfstandige.

• Je moet dringend keuzes maken, en/of in actie komen.

Het is simpel: hoe meer van deze zaken op jou 

van toepassing zijn, hoe meer nood je hebt aan 

loopbaanbegeleiding. Vanaf één heb je al meer dan genoeg 

reden om eens langs te komen. 

Ook voor  
ondernemers
Ook als ondernemer heb je wel eens een spiegel nodig,  

of wat feedback over hoe je het doet en wat beter kan.  

De mensen rekenen op jou om er elke dag op je best 

te staan! Bij yourcoach weten we precies wat jij als 

ondernemer nodig hebt om je uitdagingen te overstijgen en 

met passie je doelen te bereiken. 



Kom je in 
aanmerking voor 
loopbaancheques?
Je kan een loopbaancheque bestellen als je:
• In Vlaanderen of Brussel woont.

• Momenteel voltijds of deeltijds werkt als werknemer of 

zelfstandige.

• De laatste 2 jaar minimum 1 jaar als werknemer of zelf-

standige werkte.

• De voorbije 6 jaar nog geen jobcoaching volgde.

Zit je in je opzegtermijn?
Dan heb je nog altijd recht op loopbaanbegeleiding.

Jouw loopbaancheque is €550 waard. Jij betaalt er echter 

maar €40 voor! Je kan 1 cheque per keer bestellen, die goed 

is voor 4 uur begeleiding – bij yourcoach zijn dat 3 sessies. Je 

mag om de 6 jaar 2 cheques bestellen.

Hoe  
loopbaancheques 
bestellen?
1. Surf naar www.yourcoach.be 
Schrijf je daar in, of mail naar info@yourcoach.be en vermeld 

je naam, telefoonnummer en voorkeurslocatie. Je kan kiezen 

uit Gent, Oostakker, Mariakerke, Deinze, Kruishoutem, Kortrijk, 

Brugge, De Haan of Antwerpen.

2. Vraag je loopbaancheque aan via de VDAB
Online via www.vdab.be/loopbaancheques.  

Telefonisch via het gratis nummer 0800 30 700, 

elke werkdag tussen 8 en 19 uur.

Maak vandaag nog een afspraak  
op één van onze locaties in heel 
Vlaanderen. 

tel: 09/335 62 04
info@yourcoach.be
www.yourcoach.be

“Elke sessie was op zich 
uniek, voelde aan als ‘op 
mijn maat’: uitdagend én 
haalbaar. Telkens kwam 

ik terug met ‘goesting’ om 
volgende stappen te zetten. 

Ik ben zo dankbaar voor 
de groei die ik doormaakte 
dankzij de scherpe, snelle 
en to-the-point coaching 

van yourcoach.  
Van harte dank!”

“

Ida

Hoe verloopt  
loopbaan-
begeleiding?
1. Gratis Kennismaking
Geef ons een belletje om onze manier van werken te leren 

kennen en uit te vissen of er een match is.

2. Sessies
Je komt 3 keer, gespreid over meerdere weken. In iedere 

sessie pakken we 1 specifiek thema aan, waarmee je na de 

sessie onmiddellijk aan de slag kan.

3. Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) 
Aan het einde maken we een plan met de opgedane inzich-

ten en nog te nemen stappen.

4. Nazorg
Heb je achteraf nog vragen, of wil je je nieuwe stappen  

met ons delen? Wij horen graag van jou.

“Van vage ideeën over mijn  
toekomst tot een afgelijnd doel.”


