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Het gaat niet goed op mijn werk; en wat nu? 
 

Wanneer het op de een of andere manier niet goed gaat op uw werk, kan dat te wijten zijn aan allerlei 

oorzaken. Zaken als overbelasting, problemen met collega’s  of leidinggevenden, een zware periode in uw 

privé-situatie en een slechte “match” tussen enerzijds uw eigenschappen, kwaliteiten en behoeften, en 

anderzijds de functie-eisen en werksituatie kunnen elk, maar ook in combinatie met elkaar leiden tot een 

verminderd functioneren en welzijn. Als dergelijke omstandigheden langer duren kan dat leiden tot ernstige 

klachten die u beletten om uw werk naar verwachting te verrichten. 

 

Wat kunnen wij onder meer voor u doen?  

� Samen met u helderheid verkrijgen over de bron; inzicht verkrijgen in de factoren die in samenhang 

geleid hebben tot uw huidige situatie, om zodoende de problemen in de kern te kunnen aanpakken. Dat 

betekent ook inzicht in de mate waarin verschillende  psychische, fysieke of organisatorische factoren 

uw functioneren en werkplezier beïnvloeden. 

� U een helder uitgewerkt, bij uw persoon en situatie passend advies geven over de wijze waarop u de uit 

dit onderzoek naar voren komende problemen kunt oppakken. Daarbij geven wij ook eerlijk aan of het 

goed is om u voor enkele of alle aspecten door te verwijzen. U verdient immers de beste ondersteuning.  

� U helpen uw koers opnieuw te bepalen (zie voor een uitgebreide omschrijving de brochure “Navigator”). 

� Nagaan welke ontwikkelingspunten naar voren komen bij vergelijking van uw eigenschappen, 

kwaliteiten en capaciteiten met de functie-eisen en werksituatie (zie brochure “Ontwikkelings-

assessment”). 

� U met behulp van een gerichte coaching helpen om uw ontwikkelingspunten effectief op te pakken (zie 

brochure “Coaching)”. 

� U ondersteunen bij het vinden van een nieuwe functie of werkkring (zie brochure “Loopbaan-

begeleiding”). 

 

Hoe gaat dat in zijn werk? 

Wij starten altijd met een intensieve kennismaking. Het is van belang dat helder is dat u vertrouwen heeft in 

onze aanpak en dat wij in staat zijn om u werkelijk te helpen.  

Wanneer beide partijen met elkaar in zee gaan is de volgende stap vrijwel altijd een individueel onderzoek. 

De aard en omvang is uiteraard afhankelijk van uw vraag. Naast bekende instrumenten zoals psychologische 

testen, opdrachten en gesprekken maken wij nogal eens gebruik van een systeem dat snel en accuraat 

inzicht geeft in uw  -vaak onbewuste- talenten, drijfveren, behoeften en blokkades.  Stap voor stap komen zo 

de belangrijkste onderwerpen en aangrijpingspunten naar voren.  

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. U kunt zich het beste richten tot Marcel Heitkamp of Onno Knaack. Zij zijn bereid om al uw 

vragen te beantwoorden.  


