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Onze Visie

Het ITIP is al ruim dertig jaar actief op het gebied 
van persoonlijke ontwikkeling en organisatie-
ontwikkeling. Vanuit onze expertise en ervaring 
op deze twee werkterreinen, hebben wij met 
onze landelijke kring van loopbaanbegeleiders 
een krachtig aanbod ontwikkeld voor mede-
werkers die op een belangrijk kruispunt staan 
in hun werk. Eigen aan onze benaderingswijze is 
dat wij de mogelijkheid bieden om individuele 
begeleiding te combineren met groepswerk, 
werk is immers ook functioneren in een sociaal 
systeem. Hierdoor leren deelnemers tevens van 
‘collega’s’ en ontwikkelen ze als vanzelf een 
bredere blik.

Wij geloven dat in elke stagnatie een bedoeling 
of mogelijkheid schuilgaat. Door de situatie niet 
te ontkennen of te relativeren maar juist ten volle 
onder ogen te zien, kunnen er onvermoede talen-
ten, bezielde ideeën of sluimerende initiatieven 
aan het licht komen. Dat leidt tot duurzame 
nieuwe keuzes, waarmee mensen zich vanuit 
bezieling en vertrouwen opnieuw verbinden met 
hun huidige of toekomstige werk, binnen of 
buiten de organisatie.

Waar wij ons op richten

Wij zien het als onze missie uw medewerkers te stimuleren actief hun eigen 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun ontwikkeling, niet alleen op de 
momenten dat ze vast gelopen zijn. Het gaat ons om de voortdurende aan -
-dacht die nodig is om gedurende je loopbaan je talenten zo krachtig mogelijk 
tot wasdom te brengen, een doorgaand proces van slijping, vergelijkbaar met 
het slijpen van een diamant. Langzaam worden de ruwe lagen van aanpassing 
en verhulling om je talent heen weg geslepen, zodat de schittering van wat 
je te bieden hebt tevoorschijn kan komen.

Zoals een diamant verschillende facetten heeft, zo onderscheiden wij in 
onze begeleiding de volgende aspecten: 

Bezieling
Wij helpen de persoonlijke inspiratie te hervinden en om te zetten in 
een duidelijke visie en ontwikkelingsrichting.

Uniciteit
Medewerkers gaan zien waarin zij uniek zijn en hoe zij hun talenten en 
eigenheid zo maximaal mogelijk tot uitdrukking kunnen brengen. 

Leiderschap
We leren de overgang te maken van afhankelijkheid naar zelf verantwoordelijk-
heid nemen, zowel voor het verleden, als voor de eigen toekomst.

Dienstbaarheid 
Zicht krijgen op hoe medewerkers beter afgestemd kunnen zijn op collega’s 
en klanten en hoe deze van dienst te zijn, zonder zichzelf weg te cijferen.

Balans
De juiste middenweg zien te vinden tussen werk en privé, tussen inspanning 
en ontspanning, tussen actie en rust.

Vakmanschap
Verantwoordelijkheid nemen voor het eigen vakmanschap, zicht krijgen 
op waar mogelijk (bij)scholing noodzakelijk is.

In onze begeleiding zijn we er voortdurend op gericht om inzicht en inspiratie 
te vertalen naar de praktische toepassing. 
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Natuurlijk falen wij als mensen veelvuldig en begaan wij fouten, 

maar ons grootste falen is dat wij ons licht steeds maar weer onder 

de korenmaat neigen te zetten. Dat wij als mensen onze persoonlijke 

bezieling en creativiteit, onze uniciteit, veel te weinig inzetten. Je kunt 

omzien naar het verleden - en dat moet op bepaalde momenten ook, 

omdat ieder van ons verantwoording heeft te nemen over zijn doen 

en laten - maar belangrijker is dat je je richt op de toekomst, 

op hoe je zo scheppend en stralend wordt als jij in potentie bent.  

Hans Wopereis in ‘Het licht en de korenmaat, je ziel als werkgever’



Het ITIP is een samenwerkingsverband van 
ruim dertig opleiders en begeleiders die 
mensen en organisaties wensen te onder-
steunen in het vormgeven van hun bezieling. 
Onze tak Opleidingen biedt een breed sca-
la aan opleidingen, groepen en workshops 
op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, 
waaronder een driejarige opleiding. 
Onze tak Ontwikkeling & Advies begeleidt 
organisaties die beseffen dat organisatie-
ontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling 
nauw verbonden zijn met elkaar en daarom 
hun medewerkers wensen te versterken in 
hun eigen leiderschap. 

De meeste van onze loopbaanbegeleiders 
zijn academisch geschoold, zijn aangesloten 
bij een beroepsvereniging en hebben allemaal 
een intensief scholingstraject bij het ITIP zelf 
ondergaan. Wij hebben onze methoden en 
technieken, maar de eigen innerlijke ervaring 
en de relatie die wij van daaruit met de 
mensen aangaan, staan voor ons centraal. 
Vanzelfsprekend vindt er voortdurend super-
visie en intervisie plaats.  

Wij zijn actief in nagenoeg iedere regio in 
Nederland. Wilt u meer informatie neem 
dan gerust contact op met ons kantoor, 
of bezoek onze website: 
www.itip.nl/loopbaanontwikkeling

T. 0575 510 850
E. opleiding@itip.nl
www.itip.nl

Onze Aanpak

Plan op maat   
Voor elk begeleidingstraject maken we een plan op maat, met daarin concrete 
afspraken over de duur en de doelstellingen van het traject. Bij voorkeur is 
bij de intake ook de leidinggevende betrokken. Om de begeleidingsrichting 
scherper te krijgen wordt soms Insights ingezet, waarmee een persoonlijk 
profiel gemaakt kan worden.                                                                                                                                    

Individuele begeleiding
De basis van onze begeleiding bestaat uit persoonlijke coachingsgesprekken 
met de loopbaanbegeleider, in aantal en frequentie afhankelijk van of het 
een coachingstraject of een reïntegratie- of outplacementtraject betreft. 
Er wordt ervaringsgericht gewerkt met voorbereidende opdrachten en na 
elk gesprek een reflectieverslag. 

Groepstrajecten
Omdat werk zo nauw verbonden is met het functioneren in een sociaal 
systeem, hechten wij eraan ook in groepsverband te werken. Daarom hebben 
we het traject Bezieling in je Loopbaan ontwikkeld, een krachtig traject van 
vijf losse dagen. Daarnaast bieden we het opleidingstraject Werken vanuit 
eigen kracht en is er twee keer per jaar een intensive. 

Concrete stappen
Wij zijn pas tevreden als er concrete stappen worden gezet, en in het geval van 
outplacement als er daadwerkelijk nieuw werk is gevonden. Waar nodig helpen 
we daarom ook met het maken van een arbeidsmarktprofiel en het naar buiten 
treden. Ook ons grote eigen netwerk van alumni en (oud-)opdrachtgevers kan 
worden ingezet. 
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“Drie jaar gerichte aandacht voor loopbaan ontwikkeling vanuit het ITIP 
heeft onze organisatie veel opgeleverd. Medewerkers zijn actiever bezig met hun 

loopbaan en zitten daardoor beter op hun plek, binnen onze organisatie 
of daarbuiten. We zien ook invloed op onze cultuur, mensen zijn opener over hun 
persoonlijke ontwikkeling en voelen hier meer eigen verantwoordelijkheid voor.“  

Hannie Ontijt, HRM-manager Rutgers WPF

De zes facetten van loopbaanontwikkeling



De mogelijke onderdelen van ons aanbod in het begeleidingsproces weergegeven in een stroomschema:

Kennismaking
Vrijblijvend gesprek met 
werkgever en werknemer

Plan
Op maat gemaakt begeleidings-
plan met concrete doelstellingen
en afspraken

Coaching
5- 10 gesprekken met loopbaanbegeleider

Groepstraject
Met gemotiveerde 
‘collega’s’ in een beproefd
programma uitgedaagd 
worden om van binnenuit
In beweging te komen 

Essentiele vaardigheden
Van persoonlijk profiel naar 
arbeidsmarktprofiel en op eigen
wijze leren netwerken 

Vervolg & nazorg
Tot de beoogde doelstellingen
helemaal gerealiseerd zijn

Werken vanuit 
eigen Kracht

Bezieling in je 
Loopbaan
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Oriënterend gesprek

Individueel Insights Profiel

Individuele begeleiding Intensive

Workshops

Loopbaan stappen
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Loopbaanbegeleiding bij  het ITIP  
 
 
Werk neemt een belangrijke plek in binnen ons 
leven. Zoals een schilder zijn doek heeft, een 
beeldhouwer zijn steen, een boer zijn akker, zo 
heb jij jouw functie in het grotere geheel. Via je 
werk kun je niet alleen in je levensonderhoud 
voorzien maar kun je ook uitdrukking geven aan 
wie je bent en wat jou als mens bezielt. Het is 
jouw bijdrage aan de wereld. Hoe belangrijk werk 
voor je is, realiseer je je vaak pas als het zijn 
vanzelfsprekendheid verloren heeft. Dat kan zijn 
doordat je ziek bent geworden, er een 
reorganisatie boven je hoofd hangt, je in conflict 
bent geraakt met je baas of je collega’s, of het 
ineens van binnenuit tot jou doordringt dat je de 
zin en passie voor je werk bent kwijtgeraakt. 
 
Keerpunten in je loopbaan 
In onze ervaring is je loopbaan geen rechte, 
continue lijn met een gestage doorgaande 
ontwikkeling. Eens in de zoveel tijd is er een 
grotere, radicalere verandering aan de orde, 
waarin je aan het plafond bent gekomen van dat 
wat je functie je te bieden heeft en je op een 
keerpunt staat. Steeds minder organisaties bieden 
je in deze tijd een levenslange zekerheid en doen 
een beroep op jouw bewegingsvrijheid. Maar ook 
van binnenuit, vanuit de innerlijke wens om 
jezelf zo volledig mogelijk te ontplooien, zijn er 
momenten in je loopbaan dat je de bakens wilt 
verzetten. Ook leeftijd speelt daar dikwijls een rol 
in, met het ouder worden gaat het nauwer 
luisteren en wordt de kwaliteit van wat je doet 
steeds belangrijker. Vaak gaan deze keerpunten 
om een uiterlijke verandering, een nieuwe functie 
of een nieuw werkveld, maar het kan net zozeer 
gaan om een verandering in jezelf, in hoe jij in je 
werk aanwezig wilt zijn. Meer in balans 
bijvoorbeeld of beter afgestemd op je omgeving of 
juist meer in je eigen kracht en leiderschap, 
rekening houdend met je eigen wensen en 
grenzen.  
 
 
 

 
 
Een coach die je tot hulp kan zijn 
Wie in zijn werk op zo’n keerpunt komt te staan, 
doet er goed aan hulp te zoeken van iemand die 
thuis is in dergelijk onzeker gebied en zelf ook 
meerdere keren op zo’n keerpunt heeft gestaan in 
zijn eigen werkend bestaan. Iemand die geen 
enkel belang heeft, behalve jouw groei en 
ontwikkeling, en geen vooroordeel heeft over jou. 
Iemand die jou liefdevol maar scherp een spiegel 
kan voorhouden en gelooft in jouw 
scheppingskracht, in de mogelijkheid dat waar er 
in jou een verlangen is, er ook een weg is. Graag 
zijn wij er zo voor jou, als gids, als medezoeker en 
helper. 
 
Persoonlijke begeleiding,  
gecombineerd met groepswerk 
Eigen aan onze benaderingswijze is dat wij 
individuele begeleiding met een vaste begeleider 
combineren met groepswerk, waarin je ook leert 
van ‘collega’s’ die in een vergelijkbaar proces 
zitten. Afhankelijk van je vraag en je situatie kun 
je daarbij denken aan de volgende 
groepstrajecten: 
 
Bezieling in je Loopbaan; een vijfdaags 
groepstraject waarin we aan de hand van 
verschillende thema’s gerichte inspiratie bieden 
in de wending die je in je loopbaan wenst te 
maken; 
 
Werken vanuit Eigen Kracht; een groepstraject 
van vier blokjes waarin je op een dieper niveau 
geholpen wordt je eigen specifieke kracht te 
vinden en het patroon dat op je werk is ontstaan, 
te doorbreken; 
 
Workshops gericht op het benaderen van de 
arbeidsmarkt & het netwerken voor mensen die 
tevens ondersteuning zoeken in het 
daadwerkelijk vinden van een nieuwe baan, al 
dan niet in het kader van een met de werkgever 
afgesproken outplacementtraject.    
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Waar passend kan in het begin van het 
begeleidingstraject ook een Insights-profiel 
gemaakt worden, wat hele concrete inzichten 
geeft in wie je bent. Ook kan het in die eerste fase 
aan de orde zijn deel te nemen aan de zomer- of 
winterintensive waarin je op een dieper niveau 
stil kunt staan bij jezelf en bij de wending die je 
wenst te maken. Voor diegenen die zich wensen 
te oriënteren op een andere werkkring bieden wij 
via ons ITIP netwerk een schat aan van contacten 
onder onze (oud-)leerlingen en (ex-) opdracht-
gevers in bijna elke maatschappelijke geleding en 
bedrijfstak. 
 
Plan op maat 
Voor ieder begeleidingsproces maken we een 
individueel plan, waarbij we kijken naar de 
gewenste intensiteit van het aantal contact-
momenten en welke onderdelen wel of niet bij 
jou passen. Desgewenst leggen we dit plan ook 
voor aan jouw leidinggevende, zodat we vanuit 
een gemeenschappelijk punt kunnen vertrekken 
en er duidelijke en concrete doelstellingen en 
afspraken gemaakt kunnen worden over de duur 
en de beoogde uitkomst van het 
begeleidingstraject.  
 
In bijna iedere regio is iemand van onze 
loopbaankring aanwezig. Neem contact op met 
ons kantoor om samen met jou te kijken wie het 
beste bij je zou passen en om een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek af te spreken.  
 



! !

!
 
Outplacement bij het ITIP 
 
 
Ons werk is over het algemeen meer dan alleen 
onze bron van inkomsten; het geeft ons ook 
identiteit, eigenwaarde en zingeving. Velen van 
ons ‘hebben’ niet een functie, maar ‘zijn’ die 
functie. Daarom is het verlies van ons werk vaak 
een uiterst bedreigende en ingrijpende 
gebeurtenis. Onze eerste neiging is dan ook vaak 
om de ernst van de situatie te ontkennen of te 
bagatelliseren. Als dat uiteindelijk vruchteloos 
blijkt te zijn, kunnen er gevoelens van boosheid, 
schuld, machteloosheid en verdriet ontstaan. 
Naast alle ‘negatieve gevoelens’ kan er ook sprake 
zijn van opluchting, de aanvaarding dat iets 
eindelijk is afgelopen of aan het aflopen is.  
Al deze gevoelens brengen je uiteindelijk naar 
hetzelfde punt: je dient onder ogen te zien dat je 
op een keerpunt staat in je werk. 
 
Persoonlijke begeleiding,  
gecombineerd met groepswerk 
Als ITIP beschikken wij over een landelijk 
netwerk van ervaren, professionele loopbaan-
begeleiders die jou kunnen helpen bij zo’n 
ingrijpende gebeurtenis, om daar een vruchtbaar 
keerpunt van te maken in jouw loopbaan. Eigen 
aan onze benaderingswijze is dat wij individuele 
begeleiding combineren met groepswerk, waarin 
je ook leert van ‘collega’s’ die in een vergelijkbaar 
proces zitten.  
Voor ieder begeleidingsproces maken we een 
individueel plan, waarbij we kijken naar de 
gewenste intensiteit van het aantal 
contactmomenten en welke onderdelen wel of 
niet bij jou passen. Desgewenst leggen we dit plan 
ook voor aan jouw werkgever, zodat we vanuit 
een gemeenschappelijk punt kunnen vertrekken 
met concrete doelstellingen en afspraken over de 
duur en de beoogde uitkomst van het traject. 
 
Fasen in outplacement proces 
Vanuit onze langdurige ervaring in veranderings-
processen in het algemeen en outplacement 
processen in het bijzonder, hebben wij vier 
verschillende fasen gedefinieerd, aan de  

 
 
hand waarvan het verloop van een outplacement 
proces bij ons weergegeven kan worden. In elke 
fase bieden we verschillende vormen van 
begeleiding aan, die hieronder kort aangeduid 
staan, maar waarvan de volledige informatie 
apart beschreven is in de andere bijgevoegde 
inlegvellen en brochures. 
 
Stilstaan is de fase waarin we terugkijken, 
verwerken en loslaten. We helpen je niet alleen je 
verlies te nemen, maar ook te kijken naar wat de 
laatste werkperiode je heeft opgeleverd. Je blikt 
terug op je levens- en loopbaanpad en krijgt zo 
zicht op wat nog onverwerkt is, welke patronen er 
zijn ontstaan, maar ook op je verlangens en 
bezieling. We helpen je om vooral toch benieuwd 
te zijn en de verleiding te weerstaan om direct 
naar een oplossing te zoeken of grijpen. Naast de 
persoonlijke gesprekken met je loopbaan-
begeleider, zou je deel kunnen nemen aan een 
zomer- of winter intensive.  
 
Onderzoeken is de fase dat je vanuit de diepte, de 
breedte in gaat, en jezelf in alle facetten opnieuw 
gaat uitvinden. Je hervindt je eigenheid en je 
talenten en ontdekt dat deze oorspronkelijk en 
onveranderlijk bij je horen. Ofschoon in deze fase 
het gemis nog steeds prominent aanwezig is, 
wordt de overvloed van wat er wél is ook 
duidelijker zichtbaar. Je wordt je bewust van je 
talenten, kwaliteiten, drijfveren, waarden, 
persoonlijke stijl en succesfactoren. Naast 
persoonlijke gesprekken, raden we je aan om in 
deze periode deel te nemen aan ons vijfdaags 
groepstraject Bezieling in je loopbaan en mogelijk 
enige lezingen van het ITIP bij te wonen. Om tot 
een reëel zelfbeeld te komen kan ook een 
zogenaamd Insight-profiel gemaakt worden. 
 
Transformeren is het ‘magische’ deel van de 
cyclus. Er vindt een verandering in de 
waarneming plaats en er wordt betekenis gegeven 
aan wat is meegemaakt. Het is als door een poort 
gaan, naar nieuw gebied. Je leert kijken vanuit je  
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‘cirkel van invloed’ en wordt je steeds bewuster 
hoe jij zelf aan het stuur staat van jouw loopbaan. 
Je maakt een concrete vertaling van jouw 
kwaliteiten, visie en vaardigheden naar een 
arbeidsmarktprofiel. Om daar te komen kun je 
naast je persoonlijke gesprekken deelnemen aan 
de themadag Van persoonlijk profiel naar 
arbeidsmarktprofiel.  
 
Bewegen is tenslotte de fase waarin het gaat het 
over je vormkracht, over hoe je jouw inspiratie en 
bezieling in de vorm zet. Je krijgt elke dag meer 
zin in wat de toekomst voor jou in petto heeft en 
ziet overal kansen en mogelijkheden. We zetten je 
aan zo maximaal mogelijk verbinding te maken 
met de buitenwereld en alle netwerken waar jij 
deel aan hebt. In deze fase krijgen de persoonlijke 
gesprekken steeds meer het karakter van 
supervisie. Ondersteuning wordt verder geboden 
door de themadag Netwerken op je eigen wijze en 
de supervisiegroep Aankomen op je bestemming. 
Ook kijken we hoe we ons ITIP netwerk voor je 
zouden kunnen inzetten en welke ‘nazorg’ 
wellicht passend is op het moment dat je ergens 
nieuw begint. 
 
In het midden van alles is er wat wij  
het niet-weten noemen. In alles gaat het er 
immers om te blijven onderzoeken en de 
onzekerheid van de situatie uit te houden en te 
accepteren. Hoe rationeel het proces zich ook lijkt 
te bewegen van fase naar fase, gevoelsmatig 
beweeg je je door onbekend gebied, waar het 
regelmatig mistig is en je soms zelfs een stap 
achteruit moet doen om weer vooruit te kunnen. 
Tussen het oude en het nieuwe is het leeg en kom 
je jezelf maximaal tegen. Hierin kunnen wij je 
helpen je eigen uniek weg te vinden, maar je zult 
hem zelf moeten lopen. Juist hierin, in het gaan 
van die eigen weg, door de leegte heen, ligt onze 
grootste toegevoegde waarde als begeleiders.   
 
In bijna iedere regio is iemand van onze 
loopbaankring aanwezig. Neem contact op met 
ons kantoor om samen met jou te kijken wie het 
beste bij zou passen en om een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek af te spreken.    
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Een intensive bij het ITIP 
 
 
Als onderdeel van je loopbaan- of 
outplacementtraject kan het zinvol zijn mee te 
doen aan de zomer- of winterintensive die het 
ITIP ieder jaar aanbiedt vanuit haar activiteiten 
op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Het 
kan passend zijn als de aanleiding om begeleiding 
te zoeken zo groot voor je is, dat je meer bedding 
en hulp nodig hebt dan één op één gesprekken en 
de losse dagen van het groepstraject Bezieling in 
je Loopbaan. Of dat de patronen waar je tegen aan 
loopt je zo stevig in de greep houden, dat het 
meer tijd en doorgaande aandacht van je vraagt. 
De formule van onze vijfdaagse intensive is 
binnen ons palet aan vormen misschien wel het 
meest krachtige aanbod dat wij ontwikkeld 
hebben om in alle rust en aandacht een 
beslissende wending te kunnen maken.   
 
Als leven overleven is geworden 
Ieder mens maakt het wel een keer mee in zijn of 
haar bestaan, dat een levens- of werkpatroon tot 
een gevangenis is geworden. Dat je op een dag 
wakker wordt en het tot je doordringt dat je werk 
echt je werk niet meer is, of dat je daarin al zo 
lang op een ondermijnende manier bezig bent, 
dat het niet meer zo door kan gaan. Of dat je na 
de zoveelste ruzie met je partner niet meer kunt 
ontkennen dat de liefde is verdwenen. Dat het 
overleven is geworden in plaats van leven en de 
gerichtheid op zelfbehoud, veiligheid en het 
vermijden van pijn het heeft overgenomen van 
het plezier, de bezieling en het avontuur van je 
bestaan.  
Wij richten ons met onze intensives op mensen 
die hun vastgezette patronen, hun gevangenis 
willen doorbreken, om in hun leven en werk weer 
een geïnspireerd en liefdevol mens te worden.   
 
Tussen verlangen en weerstand 
In onze intensives word je geholpen om de kracht 
van je verlangen zo vol mogelijk te ervaren en tot 
je diepste leidraad te maken in de situatie waarin 
je je bevindt. Tegelijkertijd helpen we je ook 
bewust te worden van de tegenkrachten, die je  

 
 
ervan weerhouden om uitdrukking te geven aan 
je verlangen en die als cipiers aan de deur van 
jouw gevangenis staan. Eigen aan onze manier 
van werken is dat wij die tegenkrachten niet 
ontkennen of weg proberen te werken, maar dat 
we je helpen er een eigen antwoord op te vinden. 
Wie beide kanten van zichzelf wil leren kennen 
en liefdevol weet te omarmen, zal merken dat 
zich als vanzelf een nieuwe weg opent, op een 
manier die je nooit van te voren had kunnen 
bedenken. Dat is het wonder dat we als 
begeleiders in onze intensives, als ook in onze 
eigen levens, steeds weer opnieuw zien 
plaatsvinden en ons ten diepste inspireert. 
 
De structuur van de intensive 
We werken met een klein team, waarin 
begeleiders met verschillende specialisaties 
samenwerken vanuit een zelfde bezieling. Elke 
ochtend heb je een individuele sessie met jouw 
persoonlijke begeleider. Daarnaast vinden er 
onderdelen plaats in groepsverband, zoals het 
lichaamswerk in de ochtend en de 
avondbijeenkomst waarin gezamenlijk op de dag 
terug wordt gekeken en waarin de collectieve 
thema’s verdiept worden. Tussen de onderdelen 
door wordt er niet gesproken en ben je in stilte, 
ook tijdens de maaltijden, om je te helpen op je 
zelf te focussen en niet afgeleid te worden door de 
ander. Ook word je gevraagd je dagelijkse 
conditioneringen en bezigheden te doorbreken 
door helemaal offline te gaan, geen werk mee te 
nemen, geen contact te hebben met thuis, niet te 
snoepen, niet te lezen. En om in plaats daarvan zo 
aandachtig mogelijk aanwezig te zijn bij je zelf en 
bij wat zich ten diepste in jou afspeelt. Er is alle 
ruimte om te wandelen, te schrijven, creatief 
bezig te zijn met tekenmateriaal, klei of speksteen 
of gewoon niets te doen en tot rust te komen. 
Daarbij verblijf je op een mooie plek in de natuur 
waar je met gastvrijheid, schoonheid en respect 
wordt omringd.  
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De zomerintensive vindt plaats begin juni, 
rondom de zomerwende. De winterintensive half 
december, rondom de winterwende. Kijk voor de 
exacte data in onze nieuwsbrief of op onze 
website, www.itip.nl, en overleg met je 
loopbaanbegeleider hoe de intensive zou kunnen 
passen in jouw loopbaan- of 
outplacementtraject.   
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     Daadkrachtig 
     Veeleisend 
     Vastberaden 
     Wilskrachtig 
     Doelbewust 

   
  Dynamisch 
  Enthousiast 
  Overtuigend 
  Expressief 
  Visionair 

 
   Zorgzaam 
  Relatiegericht 
   Harmonieus 
   Ontspannen 
   Geduldig 

  
 Voorzichtig 
 Nauwkeurig 
 Analytisch 
 Gedetailleerd 
 Objectief 

    
     Agressief 
     Controlerend 
     Drammerig 
     Dominant 
     Intolerant 

   
  Opgewonden 
  Chaotisch 
  Indiscreet 
  Pronkerig 
  Overhaast 

 
    Gedwee 
    Vlak 
    Traag 
    Afhankelijk 
    Koppig 

  
 Pietluttig 
 Besluiteloos 
 Argwanend 
 Koud 
 Afstandelijk 
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Insights als instrument in een loopbaan- of outplacementtraject 
bij het ITIP
Wat is  Insights? 
Bij medewerkers en teams die hun eerste stappen 
zetten op het gebied van persoonlijke ont- 
wikkeling en zelfinzicht, maken wij regelmatig 
gebruik van het Insights Discovery Model.  
Het is gebaseerd op de bekende begrippen van 
Carl Jung, zoals extravert/introvert, 
denken/voelen en intuïtie/waarnemen.  
Insights heeft de psychologische types van Jung 
vertaald naar een eenvoudig model met vier 
basiskleuren, gelinkt aan persoonlijke 
eigenschappen die ieder mens in zichzelf 
herkent. Het Insights instrument maakt aan de 
hand van een vragenlijst een toegankelijk en 
prettig leesbaar profiel van iemands persoonlijke 
talenten en voorkeursstijlen ten aanzien van 
taakopvatting, samenwerking en communicatie. 
De mensen en teams met wie wij werken, zijn 
altijd weer enthousiast over hoe accuraat en 
treffend Insights ieders persoonlijkheid 
omschrijft. 
 
In loopbaan- en outplacementtrajecten 
Wij gebruiken Insights ook in onze loopbaan- en 
outplacementtrajecten. Zeker als je moeite hebt 
om woorden te vinden voor hoe jij functioneert of 
je iemand bent die heel praktisch is ingesteld, kan 
Insights goede hulp zijn. Het Insightsmodel 
brengt je persoonlijke eigenschappen, talenten en 
werkstijl op heldere wijze in kaart. Tevens geeft 
het rapport concreet toepasbare suggesties over 
waar je persoonlijke en professionele 
ontwikkelingsmogelijkheden liggen, ook je 
beperkingen komen goed in beeld. Zo kan het 
Insightsprofiel aan het begin van een loopbaan- 
of outplacementtraject een goede basis van 
zelfinzicht geven, waardoor je sneller tot de kern 
van de zaak kunt komen en vragen effectiever 
kunnen worden aangepakt.  
 
Het maken van een Insights rapport kan ook goed 
van pas komen om gemakkelijk met je baas of je  
 

 
collega’s in gesprek te komen over hoe zij jou 
ervaren. En natuurlijk kan het je goed helpen bij 
het voorbereiden van een functionerings- of 
sollicitatiegesprek. 
 
De vier Insights basiskleuren 
 
Op een goede dag…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op een slechte dag… 
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Insights Deeper Discovery 
Sinds kort biedt Insights ook een verdiepend 
instrument aan, waarbij binnen de vier 
basistypen weer een onderverdeling in 
archetypen is gemaakt. Archetypen zijn de 
diepere oerfuncties die de mensheid al zo lang ze 
bestaat in zich draagt. De functie van de Koning, 
de Wijze Vrouw, de Heelmeester, de Diplomaat, 
de Moeder, enzovoort. Insights onderscheidt zo 
72 archetypen en heeft een eenvoudige, 
objectieve methodiek ontwikkeld om de 
archetypen waar jij het meest op aangesloten bent 
in beeld te brengen, en van daaruit een treffende 
persoonsbeschrijving van jou te maken. Deze 
beschrijving is van toegevoegde waarde omdat 
het jouw diepere inspiratie en motivatie 
inzichtelijk maakt. 
In outplacementtrajecten kan deze Deeper 
Discovery heel geschikt zijn als hulpmiddel om 
aan het begin van de fase van het toetreden tot de 
arbeidsmarkt een duidelijker houvast te krijgen 
over wat voor soort functies het beste bij je passen 
en je te helpen een goed arbeidsmarktprofiel op 
te stellen. 
 
Als ITIP hebben wij er voor gekozen de Insights 
methodieken niet standaard in te zetten in onze 
begeleidingstrajecten. Wij geloven dat mensen, 
geholpen door hun omgeving en door ons als 
begeleiders, langs een directere weg ook zelf tot 
een goed inzicht kunnen komen. Bovendien 
weten wij uit ervaring dat dit zelfinzicht en het 
gaan van die eigen weg, een functie op zich kan 
hebben en een andere werking heeft dan iets wat 
van buitenaf wordt aangereikt.    
Desalniettemin, kan het in sommige situaties en 
voor sommige mensen heel wenselijk zijn en zeer 
bruikbare hulp bieden Insights in te zetten. 
 
Denk je dat in jouw loopbaan- of 
outplacementtraject het maken van een 
Insightsprofiel jou tot hulp kan zijn, laat dat 
weten aan je loopbaanbegeleider en informeer 
naar de voorwaarden en kosten. Drie van onze 
begeleiders zijn Insights gecertificeerd en 
kunnen je profiel helpen opmaken.  
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Organisatieontwikkeling 
 
 
Sinds de start van het ITIP, medio jaren ’80, zijn 
wij met veel plezier en passie werkzaam in het 
veld van organisatieontwikkeling. Dit vanuit de 
overtuiging dat organisaties zich ontwikkelen bij 
de gratie van de persoonlijke ontwikkeling van 
hun mensen. Het is onze missie organisaties te 
helpen een levende, lerende cultuur te scheppen, 
waarin mensen in hun authentieke kracht gezien 
worden en zich voortdurend met elkaar kunnen 
ontwikkelen. Zodat de ziel van de organisatie zo 
krachtig mogelijk in de wereld tot uitdrukking 
wordt gebracht. 
 
Wat wij doen in organisaties  
Wij bieden een breed scala aan van diensten en 
activiteiten voor organisaties die de bezieling van 
mensen voorop willen zetten in alles wat zij doen, 
en die in hun cultuur een houding willen 
ontwikkelen van openheid, vertrouwen, 
leiderschap, samenwerking, waarachtigheid en 
mededogen. Daarbij kan gedacht worden aan:  
 
cultuurworkshops: op een indringende en 
inspirerende wijze in beeld krijgen waar de 
organisatie of het team staat in haar ontwikkeling 
en wat een ieder persoonlijk kan doen om het 
geheel verder te brengen;   
 
opleidingen persoonlijk leiderschap: 
onconventionele trajecten waarin 
leidinggevenden en/of medewerkers uitgedaagd 
en geholpen worden een concrete stap te maken 
in hun eigen persoonlijke ontwikkeling;   
 
gangmakerstrajecten: medewerkers die door ons 
opgeleid en begeleid worden om binnen de eigen 
organisatie zelf teams effectief te ondersteunen 
bij de gewenste veranderingen;   
 
conflictbemiddeling: bij meningsverschillen en 
belangentegenstellingen, de groeimogelijkheden 
gaan zien en benutten;   
 
 

 
 
intervisie begeleiding: leren om op een open en 
effectieve wijze elkaar wakker en geïnspireerd te 
houden in de eigen ontwikkeling;   
 
lezingen en studiedagen: inspirerende 
bijeenkomsten rondom thema’s op het kruisvlak 
van persoonlijke ontwikkeling en 
organisatieontwikkeling.   
 
 
Wenst u meer informatie over ons aanbod, er is 
een aparte map beschikbaar. Op onze website 
www.itip.nl/organisatieontwikkeling kunt u ook 
een indruk krijgen van het soort van projecten 
die wij de afgelopen jaren uitgevoerd hebben. 
Voor een vrijblijvende kennismaking met één 
van onze begeleiders kunt u direct contact 
opnemen met Hans Wopereis, die de directie 
voert over Ontwikkeling & Advies, per email: 
Hansw@itip.nl, of per telefoon: 06 10378975. 
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Inhouse inspiratiebijeenkomst ‘Licht op je loopbaan’  
Een kennismaking met ons loopbaanwerk  
 
In de oorsprong van elke diamant ligt haar 
stralende schoonheid verborgen. Het is de 
diamantslijper die deze schoonheid uit de ruwe 
diamant weet te bevrijden. Met het slijpen en 
polijsten van de facetten brengt hij het 
verborgene aan het licht.  
 
Het is één van de belangrijkste organisatie-
vraagstukken van deze tijd: hoe kunnen onze 
medewerkers vanuit bezieling en inspiratie hun 
werk blijven doen terwijl er steeds meer van hen 
gevraagd wordt? Meer dan ooit hebben we 
werknemers nodig die uit eigen beweging sturing 
geven aan zichzelf en hun loopbaan, mensen die 
als een diamantslijper het beste van zichzelf te 
voorschijn willen brengen. Mensen die persoon-
lijk leiderschap tonen. Het is het verbindende 
thema achter de actuele vraagstukken rondom 
duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, flexibiliteit en 
leeftijdsbewust personeelsbeleid.   
 
Het ITIP is gespecialiseerd in deze combinatie 
van persoonlijk leiderschap en loopbaan-
ontwikkeling, en biedt u ter kennismaking een 
inspiratiebijeenkomst aan. Op een lichte en 
inspirerende manier laten wij uw medewerkers 
stilstaan bij het punt waarop zij in hun loopbaan 
zijn aangeland. En laten we hen kennismaken 
met wat hun bezielt en waar hun potentie ligt 
voor verdere ontwikkeling.  
 
Ons model ‘De zes facetten van 
loopbaanontwikkeling’ nemen we tijdens deze 
kennismaking als uitgangspunt: 
 
• Bezieling 
• Uniciteit 
• Leiderschap 
• Dienstbaarheid 
• Balans 
• Vakmanschap 

 
We vertellen over deze zes facetten, doen er 

kleine ervaringsgerichte oefeningen mee en 
maken steeds de koppeling naar de werkpraktijk. 
Na afloop zijn uw medewerkers zich sterker 
bewust van de noodzaak om zelf in beweging te 
komen als het gaat om de ontwikkeling van hun 
loopbaan. 
 
De duur van deze workshop is in overleg en kan 
variëren van  een korte interactieve lezing van 
twee uur, tot een middag of dag waarop rondom 
de zes facetten korte workshops worden 
aangeboden. Het programma kan ook onderdeel 
uitmaken van een studiedag of een 
opleidingstraject van uw organisatie.  
De prijs en het aantal deelnemers zijn vast te 
stellen in onderling overleg.  


