
Als je op je plek zit, dan neem je ook automatisch je plek in. Dat betekent dat je jezelf bent en 
persoonlijk leiderschap toont. Natuurlijk gezag hebben over wat jij te bieden hebt, zonder dat 
je dat afdwingt. De talenten die je hebt, die jou uniek maken, zet je in. Je bent hiermee 
dienstbaar aan jezelf, je verlangens, je omgeving en dus ook aan je werk. Jij blij en je 
omgeving ook.   

Graag help ik je bij het vinden en innemen van jouw plek. Dat kan zijn op de plek waar je zit, 
en dat kan ook in een nieuwe rol zijn. In beide gevallen is dat doorgaans heilzaam voor zowel 
werknemer als werkgever.  

We werken met de volgende thema’s als uitgangspunt:  

1. Hoe ziet mijn plek er nu uit en waar sta ik? 
2. Wat biedt de weg die ik heb afgelegd tot nu toe?  
3. Welke verlangens heb ik en wat weerhoudt me van het volgen van mijn verlangens?  
4. Wat heb ik in de wereld te zetten en hoe past dit in mijn werksituatie?  
5. Hoe en waar neem ik mijn plek in?  

Deze stappen bieden een leidraad en stemmen we af op jouw situatie waar nodig. Het traject 
neemt circa 5 sessies van 1 1/2 uur in beslag en tussen de sessies maak je kleine opdrachten 
indien nodig. Naast een gesprek zullen we ook ervaringsgericht werken. Naast het denken, 
gaan we ook doen en ervaren in een veilige setting. Hiermee zetten we de beweging in gang 
en vergemakkelijken we de stap naar de dagelijkse praktijk.  

ALS WERKNEMER OP JE PLEK!
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Het begeleiden van mensen in leven en werk is wat ik het liefste doe. Dit doe ik als life coach, 
en in het werkveld van loopbanen en organisaties. Samen op zoek naar een leven en werken 
vanuit verlangen, vormgeven aan wat zich in jou wil tonen aan de buitenwereld. Dat is bij 
iedereen uniek en eigen. Het is wat mijn werk zo mooi en bijzonder maakt. Gewoon gaaf! 

Tom is: 
• Open en eerlijk, helder en scherp – ik geef terug wat ik ervaar en zal confronterend zijn. 
• Zoeker – kan jou op je weg helpen zoeken en vinden. 
• Beweeglijk – we gaan niet alleen praten over, maar ook ervaren. 
• Diepgang en waarheid – ik help je jouw diepgang te vinden. 
• Humor, lol en creatief – we gaan buiten de kaders. 

Neem gerust contact op voor vragen, dan kijken we of we wat voor elkaar kunnen betekenen. 
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