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Wat draag je mee in je CV? 

 

 

‘Wat draag je mee in je CV’ is een anders dan anders loopbaantraject.  Voor 

iedereen die verder wil kijken dan een mooi CV. 

Je kent dat wel: een knagend gevoel dat het niet gaat zoals je zou wensen, dat 

het beter of anders kan. Dat jij beter kan. Het gaat wel goed maar het is niet 

jouw plek. Dat er iets is waardoor je focus mist of steeds dezelfde valkuil 

tegenkomt. “Waarom overkomt mij dit altijd?” Of dat je zegt “zo ben ik nu 

eenmaal”, als je weer eens op een karaktertrek wordt aangesproken.  

 

Op zoek naar de bron. 

 

Ons gedrag krijgt al heel vroeg vorm. Als kind hebben we allemaal behoefte om 

gezien te worden door onze ouders en ontwikkelen we daar ieder een eigen 

maniertje voor. Het sluipt erin. Bewust en nog vaker onbewust gebruiken we 

dat gedrag nog steeds. Vaak geen probleem, misschien zelfs een talent maar 

net zo vaak iets waar je tegenaan loopt en wat je zou willen veranderen. 

 

Loopbaantraject 

 

Het traject bestaat uit vijf individuele gesprekken en tussentijdse huiswerk 

opdrachten. Hiermee gaan we dat oude gedrag in kaart brengen en 

transformeren, waardoor je met meer focus en energie je werk kan doen. Of 

gerichter en succesvoller kan solliciteren. 

Stap 1: We maken kennis, nemen het traject door en kijken waar je vandaan 

komt. Wat heb je van huis uit meegekregen? 

Stap 2: We gaan dieper in op je herkomst. Wat waren de bepalende momenten 

in jouw geschiedenis, wie en wat heeft jou gevormd en hoe dient het jou nu? 

Stap 3: In stap 3 gaat het over transformatie, de weg naar vernieuwing en het 

opgraven van verborgen talent. 

Stap 4: We kijken naar jouw ‘bijdrage aan de wereld’. Jouw uitdaging is om je 

opgegraven talent vorm te geven. 
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Stap 5: We kijken wat er in jouw winkeltje staat waarmee je bijdraagt aan de 

wereld en wat je daarvan als speerpunt in de etalage zet.  

Facultatief is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een familie opstelling. 

Dat is in veel gevallen aan te raden en draagt sterk bij aan de transformatie bij 

stap 3.  

 

Overige informatie 

 

Het is een individueel traject. De 5 gesprekken worden afgewisseld met 

huiswerk opdrachten. Tussentijds is er ruimte voor emailcontact.  

De duur van het traject is niet vastgelegd. Dat is afhankelijk van wat er ter 

sprake komt. Je kunt uitgaan van 2 maanden. 

De gesprekken kunnen plaatsvinden in een hoekje in een café, thuis aan de 

keukentafel, bij de werkgever of in een coachlocatie. 

 

Investering 

 

De investering voor dit loopbaantraject bedraagt voor particulieren € 577,50 en 

voor bedrijven € 698,80 inclusief BTW. Dit bedrag is exclusief reiskosten en 

eventuele locatie kosten. Als na een eerste gesprek blijkt dat het niets voor je is 

dan volgt ook geen rekening (behoudens eventuele onkosten).  

 

Aanmelden 

 

Aanmelden kan via email of telefonisch. Heb je eerst nog vragen dan kun je me 

bellen/appen/sms-en op 0623-550670 of via de email: 

verder@gerardvanrijnsoever.nl.  
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