
	   	  

	  

 
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.  


