
PROJECTBEGELEIDING 
EN COACHING OP:

OUTPLACEMENT

PERSOONLIJKE ÉN 
ORGANISATIE EFFECTIVITEIT

LOOPBAANBEGELEIDING

E-COACHING

Voor effectieve communicatie en een 
blijvende gedragsverandering

De wereld verandert. De manier waarop we werken, samenwerken, 

zaken doen en communiceren verandert mee. Dat stelt andere 

eisen aan uw medewerkers, zeker in dienstverlenende sectoren. 

Meer dan ooit bepalen de ‘soft skills’ van uw medewerkers de 

‘competitive edge’ van uw bedrijf. Het High Impact Personal 

Development Traject zorgt dat uw medewerkers klaar zijn voor 

de toekomst en helpt daarmee uw ambities als organisatie te 

verwezenlijken.

High Impact Personal 
Development Traject 

- professionaliseert de communicatieve vaardigheden

- leidt tot effi ciënter én effectiever werken

-  intensiveert de samenwerking

-  versterkt de profi lering van uw medewerkers

met als resultaat: een sterk verbeterde kwaliteit van 

dienstverlening.

‘Je ziet gewoon dat mensen in beweging komen en op 

een manier in het leven en werk staan die ze zelf in 

eerste instant ie niet voor mogelijk hadden gehouden.’ 

Sebastiaan Sloos, HR Manager

High Impact Personal 
Development Traject

Professionele 
begeleiding voor 
medewerkers én 
organisaties.



Nieuwe tijden vragen om 
nieuwe vaardigheden

Uw medewerkers beschikken over waardevolle 

kennis en ervaring. Toch is de vaak technische 

kennis en vaardigheid niet voldoende om op 

langere termijn een succesvolle bijdrage te kun-

nen leveren aan uw ambities. Om High Impact 

te creëren zijn juist ‘social skills’ en inzicht in 

hoe effi ciënter én effectiever gewerkt kan wor-

den, onontbeerlijk. De kwaliteit van dienstverle-

ning door uw medewerkers wordt aanmerkelijk 

verbeterd door eenduidige en doelgerichtere 

communicatie: de juiste vragen stellen, goede 

feedback geven, leren luisteren, verbinding 

maken en met lef sturing geven aan gespreks-

situaties. Maar ook door uitstelgedrag te voor-

komen en oplossingsgericht en doelgericht te 

werken. Het volgen van vaardigheidstrainingen 

alleen levert geen blijvende gedragsverandering 

op en blijkt vaak een minder goede investering 

te zijn. Aandacht voor belemmerende factoren, 

die ervoor zorgen dat het geleerde niet wordt 

toegepast in de praktijk, verhoogt het rende-

ment drastisch. Het High Impact Personal 

Development Traject sluit hier naadloos op aan 

en geeft uw medewerkers meer zelfvertrouwen, 

zichtbaarheid en het vermogen zichzelf (en 

daardoor uw organisatie) krachtig te profi leren.  

Vrijwillig, maar niet vrijblijvend

Het High Impact Personal Development Traject 

is een programma met een doorlooptijd van 

een jaar. Hierin wordt met behulp van 5 elkaar 

versterkende leerinterventies gewerkt aan 

persoonlijke doelen die vooraf zijn vastgesteld. 

Ondanks het feit dat een deelnemer het traject 

in een groep volgt, wordt het voor ieder indi-

vidu op maat toegesneden. Het traject is vrij-

willig, maar niet vrijblijvend. Dat betekent dat 

na het intake gesprek, waarin de motivatie én 

persoonlijke leerdoelen worden besproken, er 

een fl inke inspanning van de deelnemer wordt 

gevraagd om het leerrendement zo hoog moge-

lijk te laten zijn. In een veilige, betrouwbare en 

open leeromgeving gaat de deelnemer aan de 

slag met de verschillende onderdelen van het 

traject. Centraal staan onder andere vaardig-

heidstrainingen, intervisie, Action Learning én 

erg belangrijk: toepassen van het geleerde in de 

praktijk. De persoonlijke coaching vormt het 

cement tussen de diverse onderdelen en loopt 

als een rode draad door het hele traject. Dit 

zorgt voor de verdieping en waarborgt het 

einddoel: een blijvende gedragsverandering!

Incompany programma

Het traject wordt als incompany programma 

aangeboden. Deze vorm blijkt, door de hoge 

betrokkenheid die gecreëerd wordt binnen de 

organisatie en tussen de deelnemers, het 

hoogste rendement op te leveren.

In groepen van 6 tot maximaal 12 personen 

werken de deelnemers aan hun persoonlijke 

ontwikkeling. Uiteraard kan het programma 

volledig worden toegespitst op uw eigen orga-

nisatie maar de opbouw van de verschillende 

leerinterventies is belangrijk om het gewenste 

resultaat te kunnen garanderen.  

In de eerste fase ligt de nadruk op communi-

catie en effectiviteit. O.a. met de trainingen: 

- Communicatie en gesprekstechnieken 

- Personal Branding

- High impact presenteren en faciliteren. 

De tweede fase kenmerkt zich door verdieping 

met trainingen zoals:

- Effectief omgaan met confrontaties

- Persoonlijke effectiviteit

- Intervisie. 

In beide fases vinden individuele coachgesprek-

ken plaats, worden informele avonden georga-

niseerd en treden deelnemers naar elkaar op als 

buddy’s om de transfer van theorie naar praktijk 

zo hoog mogelijk te laten zijn. Ter afsluiting 

werken alle deelnemers samen aan een Action 

Learning opdracht en presenteert uw medewer-

ker de behaalde doelen. U krijgt zo direct zicht 

op het resultaat van uw investering.

‘Aan het beg in van het t ra-

ject had ik nooit gedacht er 

zoveel u it te ku nnen halen, 

het is echt dankzij Marjo dat 

ik zo ver ben gekomen.’

Robert de Volder, Senior 

sofware engineer 

‘Marjo weet met haar 

enthousiasme en doortas-

tendheid mensen u it te 

dagen en te mot iveren. 

Telkens weer weet ze een 

vertrouwensrelat ie met de 

gecoachte op te bouwen 

om zo medewerkers op een 

u iterst posit ieve manier te 

st imuleren in hu n ontwikke-

ling.’ Sebastiaan Sloos, 

HR Manager 

‘Door goed te lu isteren en 

de ju iste vragen te stellen 

dwingt Marjo je krit isch en 

eerl ijk te zijn tegen jezelf, en 

helpt ze je zelf antwoorden 

te geven op je vragen.’ Luuk 

Burgers, IT architect

Buddy in eigen
praktijksituatie
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‘Wat je bent bewijst wat 
je kunt, wat je ermee 
doet bewijst wie je bent!’
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5688 HS  Oirschot

06-13174862

info@marjojanssen.nl

KvK: 18075840
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www.marjojanssen.nl

Marjo Janssen

Energiek, betrokken en 

resultaatgericht kenmer-

ken de persoon Marjo en 

haar succesvolle aanpak. 

Ze is een doortastende, 

persoonlijke en veelzijdige 

coach die het beste in de 

deelnemer naar boven 

haalt. 

Samenwerking

Het High Impact Personal Development Traject is in de afgelopen 

10 jaar ontwikkeld, verfi jnd en uitgegroeid tot een inspirerend, 

resultaatgericht en succesvol verandertraject. 

In dit traject werkt Marjo samen met een vast team van professio-

nals waarbij ze voor ieder vraagstuk de juiste specialist inschakelt. 

De totale projectbegeleiding, de intervisie en de coaching worden 

door Marjo zelf verzorgd. Zij schakelt, stemt af en communiceert 

met deelnemers, management, leidinggevende, HR en trainers 

om ervoor te zorgen dat het rendement van dit traject, voor zowel 

deelnemer als organisatie, optimaal is. 

Meer weten?
Wilt u meer weten over het High Impact Personal Development 

Traject, neem dan contact op met Marjo Janssen via 

06-13174862 of stuur een e-mail naar info@marjojanssen.nl.

High Impact Personal Development Traject

‘Marjo Janssen heeft over een periode van meerdere jaren aange-

toond een betrouwbare en succesvolle business partner te zijn en 

heeft ons bedrijf veel toegevoegde waarde geleverd.’ 

Joeri van der Vooren, COO 

‘De coachgesprekken l iepen als rode draad door het hele 

t rajec t. Mijn coach wist de kern van het probleem snel boven 

water te krijgen waarna de oplossing binnen handbereik lag. 

Zonder twijfel heeft Marjo een belangrijk aandeel gehad in 

het slagen van mijn persoonlijk t rajec t.’ P ieter Hoogestijn, 

Software designer 


