
Informatie voor deelnemers  

Reflectie op je loopbaan ‘Werken met autobiografische verhalen’    

Herken je dit?  
Je werkt al een aantal jaar óf vele jaren in het onderwijs. Je bent toe aan bezinning. Een pas 

op de plaats. Wat raakt jou in je werk? Waar kom jij je bed voor uit? Doe je dit werk met 

plezier en weet je nog waarom je voor dit vak hebt gekozen? Of wil je een andere weg 

inslaan? Tijd om stil te staan bij deze vragen.   

  

Werken met verhalen door te schrijven  
Door te schrijven over je eigen (werk) leven ontdek je wat voor jou belangrijk is. Welke 

gebeurtenissen geven betekenis aan je (werk)leven? Wat zijn je kwaliteiten, drijfveren en 

dromen? Door te schrijven ga je in gesprek met jezelf en ontdek je een nieuwe richting.   

  

De opzet   
We starten het traject met een intake. Na de intake ontvang je 

(schrijf)opdrachten: o.a. over betekenisvolle momenten uit je 

leven en over kwaliteiten en drijfveren. Na ieder coachgesprek 

ontvang je weer nieuwe opdrachten. In de gesprekken diepen we 

de opdrachten uit. Het geeft je inzicht in je dromen en 

verlangens, in dat wat je tegenhoud en welke stappen je wilt 

nemen om je dromen te realiseren. Het traject bestaat uit 6 coachgesprekken en 

opdrachten voor thuis.    

  

Wat levert het je op?  

• Meer zicht op je eigen kwaliteiten, drijfveren, doelen en verlangens. 

• Weten hoe je verder wilt gaan in je loopbaan.  

• Onthaasting door stil te staan bij betekenisvolle momenten. 

• Inzicht in je belemmeringen en hoe je hiermee kunt omgaan. 

 

Door wie?  
Yvonne Heus heeft ruime ervaring in het coachen van mensen in en rond het onderwijs. De 

laatste jaren gebruikt Yvonne de kracht van het schrijven in coaching. Zie www.burospring.nl  

  

Kosten  
Een coachtraject bestaat uit een intake, zes coachgesprekken en 

schrijfopdrachten voor thuis. De kosten zijn € 895,-.    
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