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Navigator: opnieuw uw koers bepalen 
 

In toenemende mate ontmoeten wij mensen die zoeken naar een antwoord op vragen als: 

 

� Welke baan of werkomgeving past werkelijk bij mij? Hoe sterk wijkt dat af van wat ik nu doe? 

� Waar ben ik écht goed in? En op welke manier komen mijn kwaliteiten echt tot hun recht?  

� Wat is mijn diepste behoefte of droom? En wat blokkeert me om die waar te maken?  

� Wat levert mij energie op? En waar wil ik die energie aan besteden? 

� Wat ga ik de komende jaren (nog) doen?  

� Wat is voor mij een goede balans tussen werk en privé? En hoe kan ik die creëren? 

 

Speciaal voor mensen die om de een of andere reden opnieuw hun koers willen bepalen, heeft Parere een 

indringende systematiek ontwikkeld, die naast een glashelder inzicht in uw persoonskenmerken, talenten, 

werkelijke behoeften en drijfveren ook laat zien wat u tegenhoudt om uw kwaliteiten optimaal te benutten. 

Ook brengen wij samen met u in kaart onder welke condities en in welke omgevingen u optimaal 

functioneert. 

We gaan nadrukkelijk samen met u enkele dagdelen aan de slag met uw individuele vraag. Daarbij zetten wij 

uiteenlopende hulpmiddelen in, waarvan een deel ook gericht is op het verhelderen van uw minder bewuste 

of onbewuste eigenschappen, behoeftes en motieven. Zo wordt ook duidelijk hoe ver u mogelijk afgeweken 

bent van uw kern en dat wat u ten diepste motiveert. U kunt van ons eerlijke en constructieve reflectie 

verwachten, maar ook dat wij u prikkelen om eerlijk tegenover u zelf te zijn. Dat kan confronterend zijn, maar 

helpt u wél om die keuzes te maken die werkelijk bij u passen. Wanneer u dat wilt kunnen wij u op 

verschillende manieren helpen om die te realiseren. 

 

U  ontvangt altijd een individueel rapport waarin de bevindingen vanuit de verschillende onderdelen 

geïntegreerd worden weergegeven. Wij volgen daarbij de gedragsregels van het Nederlands Instituut van 

Psychologen (NIP). Dit houdt onder meer in dat  wij een rapport alleen na uw uitdrukkelijke toestemming aan 

derden ter beschikking stellen.  

 

In de meeste gevallen zullen de kosten van dit traject door uw werkgever of een instantie worden betaald. 

Wij regelen dan alle zakelijke aspecten met die opdrachtgever. In andere gevallen zullen wij samen met u 

zoeken naar een goede oplossing. 

 

Neem, wanneer ons aanbod u aantrekkelijk lijkt, gerust met ons contact op voor een vrijblijvende 

kennismaking. Uiteraard zijn wij bereid om al uw vragen te beantwoorden. U kunt ons per email en telefoon 

bereiken.  


