
Helder zicht op je 
loopbaanpad.

Ontdek via de kracht van tekentaal  
wie jij bent en wat jij wilt.

Er zijn momenten in het leven dat de wens in je opkomt 
om eens stil te staan bij je loopbaan of het functioneren 
daarin. Verschillende motieven kunnen hieraan ten  
grondslag liggen zoals: 

•Op zoek naar een baan na je studie
•Reflecteren op je huidige werk
•Stress, overspannenheid, burnout

Het is goed om aan zo’n verlangen gehoor te geven en de 
kans te pakken om je te heroriënteren. Deze workshop geeft 
je de kans om hiermee aan het werk te gaan.

Tekentaal geeft meer betekenis aan je leven
Tekenen is een natuurlijke manier om wat innerlijk leeft naar 
buiten te brengen. Het maken van een tekening geeft je de 
ruimte om zonder woorden toch te kunnen vertellen.
 
In deze workshop word je uitgenodigd om met je handen te 
werken. Het hoofd zit vaak al zo vol met “gedachtes”. Deze 
worden even geparkeerd. Door middel van creatieve oefe-
ningen krijg je zicht op wie jij bent en wat jij wilt. Uiteindelijk 
ga je via de tekeningen de vertaalslag maken. Hoofd, hart en 
handen gaan samen werken met als doel: Helder zicht op je 
loopbaanpad.

Concreet
Concreet verkrijg je inzicht in je talenten, je doel in het leven, je 
struikelblokken, je verhouding tussen werken en ontspanning 
en uiteindelijk welke beroepen er passen bij wat jij zou willen.
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Vorm
De workshop bestaat uit 5 bijenkomsten van elk 2 uur. In 
overleg wordt er een terugkombijeenkomst gepland om te 
horen hoe het iedereen vergaan is na de workshop.

Locatie en wanneer
Wanneer : 
Woensdag  19 oktober
Woensdag    2 november
Woensdag  16 november
Woensdag  30 november
Woensdag  14 december
Tijd : 16.00 uur -18.00 uur. 
Locatie :    Gezondheidscentrum Hilversum,  

Vaartweg 163C

Kosten
De kosten bedragen € 200 (excl. BTW). Er is een mogelijk-
heid dat deze kosten via de aanvullende ziektekosten- 
verzekering worden vergoed.

Door wie wordt de workshop gegeven?
De workshop wordt gegeven door Dorenda Fokker (teken-
therapeut) en Anneke Derksen (loopbaancoach). Beiden 
hebben jarenlange ervaring in hun eigen praktijk en zijn 
aangesloten bij Vereniging Tekentaal, RBCZ en de NOLOC. 

Aanmelden 
Aanmelden kan bij Anneke Derksen: 
Telefonisch 06 42797329 of per e-mail  
info@derksenloopbaancoaching.nl
Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de  
websites:  www.beeldendeontmoeting.nl en  

www.derksenloopbaancoaching.nl. 
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