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evaluaties loopbaancoaching 
Conny:  “De confrontatie met jezelf, het leren herkennen van sterke en zwakke 

punten is zeer verhelderend. Informele aanpak, laagdrempelig, duidelijk 

omschreven doel. Open benadering met oprechte  interesse.  Mijn 

bewustzijnsproces is op gang gebracht. “ 

Erik: “Het was erg interessant en nooit vervelend. Er werd stapsgewijs naar een 

einddoel gewerkt. De coach was erg positief, doeltreffend en professioneel.” 

Esme: ”De no-nonsens aanpak spraak me erg aan en dat ik zelf verantwoordelijk 

was voor het verloop van de coaching vond ik fijn.” 

Yvonne:” Niet uitgesproken zaken die bij mij speelde komen naar voren en voor 

mij was het goed om op de vraag `is het realistisch/verantwoord om een ander 

beroepskeuze te maken? `dieper in te gaan. Voor mij is daar nu duidelijkheid in 

en dat geeft meer richting voor mijn toekomst. Ik erken mijn behoeftes en zal hier 

zeker zorgvuldig mee omgaan.” 

John: “Positief en sturend naar een bruikbaar plan”. 

Andre: “Ik heb het gevoel dat er geluisterd werd en dat ik begrepen werd. Na 

een bepaalde periode had ik niet meer het gevoel dat ik ontslagen werd. Ik had 

eerder het gevoel dat ik aan iets nieuws ga beginnen.” 

Eef: ”Heel fijn, inspirerend, enthousiasmerend, bemoedigend, duwend, heel 

dichtbij en eerlijk”.  

Astrid: “De communicatie vond ik zeer prettig. Ik heb goede handvatten 

gekregen om verder te kunnen”. 

Tanja: “Mede dankzij de loopbaancoaching ben ik pro-actiever. Er werd op een 

aangename manier doelgericht gewerkt en vond ik het fijn dat je niet in een hokje 

werd geduwd.” 

Ria: “Danielle is een `out-of-de box-denker`”   

Jan:” Aangename gesprekken. Gestructureerd. Soms wel dei in mezelf moeten 

kijken wat me aan het denken heeft gezet. En me veel duidelijk heeft gemaakt.” 

Leo: “Vanaf begin heb ik de sessies als weldadig ervaren, en dat is zo gebleven. 

Dat ik het getroffen heb me mijn coach hou ik niet voor mezelf. Wat ik waardeer is 
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de vriendelijke duidelijkheid en sterk is ook je oplettendheid: je legt relaties 

tussen de opmerkingen en de praktijk die ik zelf 

 nog niet gelegd had. Je zet de klant met zijn vragen centraal. Heel goed” 

evaluatie trainingen 

• training assertiviteit 

Eef (Rechtbank): “ Ik heb weer eens stil gestaan op de wijze hoe we met elkaar 

communiceren, zowel op de werkvloer als daarbuiten en mijn eigen rol daarin. Ik 

had het gevoel dat iedereen zijn zegje kon doen, ook de `minder assertieven`. “ 

Ton (Rechtbank):”Misschien zou het goed zijn als de rechterlijke macht ook deze 

cursus volgt…”. 

Peter (Rechtbank):” Ik ben nog nooit zo enthousiast over een 

assertiviteitstraining geweest!”. 

• training sociale vaardigheden 

Ingrid (Vivre ThuisZorg): “Ik voelde me erg op mijn gemak: kreeg voldoende 

aandacht om iets te vertellen. Ik ga proberen om een volgende keer in een 

situatie het geleerde in de praktijk te brengen”. 

• Training `Fijn (samen-) werken’ 

Lilian (Reclassering):” Prettige manier van aanpak. Duidelijk. Ik kan de training 

gebruiken voor mijn werk, maar ook privé en bij de volleybalvereniging..” 

Sylvia (Reclassering):”Leuke training!! Ook leuk om situaties met collega`s uit te 

wisselen. Fijne aanpak: laagdrempelig en gezellig. “ 

Marjo (AZM):”Positieve training: er zijn dingen besproken die aan de orde 

moesten komen zowel op management gebied als op collegiaal niveau. Soms 

emotioneel.” 
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• training `leiding geven en coachen` 

Marcel (Mitsubishi):”Door situaties uit de realiteit naar voren te halen is het 

gemakkelijk om heel probleemgericht te werken. Zo blijven dingen veel beter 

hangen.” 

Michel (Mitsubishi):”Confronterend, direct, humorvol”. 

Wim (Mitsubishi):” Ik vond het een zeer leerzame training: ik durf nu meer voor 

mezelf op te komen en in de toekomst is nee=nee en ja=ja.” 

Marcel (Mitsubishi):” Ik heb veel bijgeleerd over het omgaan met mensen. Met 

name dat je mensen op verschillende manieren kunt bereiken. Dikke pluim voor 

de cursus, zouden meer mensen moeten doen. Dankjewel” 

• training presenteren 

Guido (WML):” Ik ga mijn persoonlijkheid inzetten zoals ik ben!”. 

Pieter (WML):” Professioneel. Te gebruiken ter verduidelijking van processen en 

bevordering van communicatie”. 

Jos (WML):” ik heb een goede basis gelegd voor de toekomst: mijn leerdoelen 

bereikt.: dat bij toekomstige presentaties een goede voorbereiding heel belangrijk 

is.” 
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Laurens (WML):” Met name mijn zelfvertrouwen heeft een positieve impuls 

gekregen. Binnen mijn huidige functie zal het presenteren een steeds 

belangrijkere rol gaan spelen: geleerd dat ik meer aan de klanten moet laten zien 

wat we doen, hoe we het doen. Wat zij verwachten en wat ze van ons kunnen 

verwachten.” 

Frans (WML):” Bewuster omgaan met voorbereidingen en nog beter mezelf de 

vraag stellen: waarom sta ik hier en wat wil ik aan wie vertellen? En waarom?” 


