Professionele begeleiding bij het oplossen van bedrijfsdilemma’s

Professionele begeleiding bij het oplossen van persoonlijke dilemma’s

Dilemma’s zijn vraagstukken waarbij aan alle mogelijke

Vragen over de toekomst hebben hun vertrekpunt in het

oplossingen bezwaren kleven. Zo kampt uw bedrijf wel-

verleden. Ieder mens wil groeien. Dilemma’s, vaak ont-

licht met dilemma’s over het wel of niet aannemen of

staan in het verleden, houden die groei tegen. Voor jezelf

behouden van medewerkers, het investeren in een nieuw

beginnen of in loondienst blijven? Het klinkt eenvoudig,

product of het verbeteren van interne processen.

maar komt er wel genoeg brood op de plank?

Bureau Inspiratie biedt professionele begeleiding en ge-

Ieder mens en ieder leven is uniek en ieder gaat op

bruikt beproefde methodes die ingewikkelde problemen

zijn eigen wijze zijn eigen weg. Persoonlijke dilemma’s

tot overzichtelijke keuzevraagstukken terugbrengen.

vragen om een persoonlijke en op de omstandigheden

Dit leidt tot:

toegespitste aanpak en begeleiding. Bureau Inspiratie
biedt daarbij maatwerk en maakt gebruik van de laatste

een heldere koers door weloverwogen besluiten

inzichten en methodes.

meer vitaliteit in uw organisatie

Ons aanbod

een grotere betrokkenheid van uw medewerkers

Voorbeelden van vragen die Bureau Inspiratie begeleid heeft

Personal coaching

Voor wie stappen wil zetten in zijn ontwikkeling

Outplacementbegeleiding

Voor wie vooruit wil kijken na ontslag

Loopbaanbegeleiding

Voor wie een wending wil geven aan zijn carrière

Mijn loopbaantraject in één dag Voor wie een snelle update van zijn loopbaanprofiel wil
Door de groei van ons advocatenkantoor is de onderlinge
communicatie op achterstand geraakt. Dit leidt tot irritatie
en onbegrip. Help ons het onderlinge vertrouwen te herstellen.

Dilemmacoaching

Voor wie een doorbraak wil creëren

Inspiratiewandeling

Voor wie nieuwe wegen wil onderzoeken

[Schoolpleinadvocaten Utrecht]

Vragen die begeleid zijn door Bureau Inspiratie
De medewerkers van een aantal zorgteams gaan hun eigen
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gang. Er is geen overwicht van de leidinggevenden meer.

Ik wil leren mijn grenzen aan te geven

Coach onze leidinggevenden en teams zodat de doelstellingen

Ik word binnenkort ontslagen en weet niet wat ik wil

gehaald worden.

Help mij eind van het jaar mijn bonus te halen

[Fokus]

In welke richting moet ik zoeken voor een nieuwe stap in mijn carrière?
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