
Helpt u het 
beste uit uzelf 
te halen

coaching
loopbaanbegeleiding

beroeps-en studiekeuze

De kracht van Spaarne Coaching is 
het leveren van maatwerk.

Spaarne Coaching onderbouwt haar 
diensten met professionele tests.

Ieder mens is anders. En daarom verdient ieder mens 
een op maat gemaakte aanpak. Of het nu gaat om een 
coachingsvraag, loopbaanbegeleiding, studiekeuze of een 
combinatie hiervan: Spaarne Coaching luistert aandachtig 
naar uw vraag en zoekt vervolgens naar de aanpak die het 
best past bij u en uw vraagstelling. 

Kennismakingsgesprek 
U kunt kosteloos en vrijblijvend een afspraak maken voor 
een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kunnen we 
vaststellen hoe wij u het best van dienst kunnen zijn. U kunt 
contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Adres: Spaarne Coaching 
 Donkere Spaarne 14 rd 
 2011 JG Haarlem 

Mobiel:  (06)53123185 / (06) 55541852
E-mail:  info@spaarnecoaching.nl
Site:  www.spaarnecoaching.nl

Spaarne Coaching heeft de beschikking over een 
uitgebreide testfaciliteit. Hiermee leggen wij een solide basis 
onder de diensten die wij aanbieden. 

De TMA Methode   
Spaarne Coaching werkt met de TMA Methode 
(Talenten Motivatie Analyse), die is ontwikkeld door het 
gerenommeerde bureau Ehrm-Vision. Deze methode 
brengt op gestructureerde wijze alle aspecten van de 
persoonlijkheid in kaart. Om de kwaliteit blijvend te 
waarborgen, werken er constant drie psychologen aan de 
methode om de betrouwbaarheid en normering te toetsen. 
Spaarne Coaching is gecertificeerd om de tests af te 
nemen.

Verschillende tests 
Afhankelijk van uw vraagstelling kunnen wij één of meerdere 
analyses inzetten. Wij hebben hiervoor de volgende 
mogelijkheden: 

• Talentenanalyse
• Functieanalyse
• Diverse IQ– en capaciteitenanalyses 
• Interesseanalyse hogere beroepssectoren 
• Interesseanalyse middelbare beroepssectoren

Op www.spaarnecoaching.nl vindt u uitgebreide informatie 
over de analyses.

Schat u uw eigen kwaliteiten wel juist in?
Kijk op www.spaarnecoaching.nl voor de betaalbare 

Talenten-analyses

Professionele tests Maatwerk

Weet u al wat u wilt?
Kijk op www.spaarnecoaching.nl voor de betaalbare

Beroeps–en studiekeuze 
www.spaarnecoaching.nl

Vereniging voor loopbaan professionals



Welke volgende stap zal ik maken? 
Ik wil beter functioneren in mijn werk. 
En nu?

Welke baan past bij mij? 
Welke opleidingsrichting kies ik?

Ik wil het anders. Hoe pak ik dat aan?  
Hoe breng ik werk en privé beter in 
balans?

Meerdere aanleidingen kunnen u aan het denken zetten over 
uw werkzame leven. Met de hulp van Spaarne Coaching bent 
u er zeker van dat u een weloverwogen beslissing neemt.

Van werk naar werk 
U wilt veranderen van functie of werkgever. Daarbij komen 
veel vragen op u af. Wat zijn uw échte drijfveren? Welke 
kernkwaliteiten bezit u? Welke vaardigheden heeft u in uw 
leven opgebouwd? Wij helpen u de antwoorden te vinden. 

Van geen werk naar werk 
U heeft geen baan en wilt graag (weer) aan de slag. Dan 
is het goed om na te gaan waar u werkelijk warm voor 
loopt. Met opdrachten, testen en begeleiding van uw coach 
ontwikkelt u een visie en gaat u actief aan de slag.

Van studie naar werk 
U heeft uw studie (bijna) afgerond. Wat wordt de volgende 
stap? De eerste baan kan de rest van uw werkzame leven 
bepalen. Ga samen met uw coach op ontdekking en bepaal 
uw koers. Van een goede start heeft u de rest van uw leven 
plezier.

Outplacement 
Uw functie komt te vervallen of blijkt niet aan te sluiten bij uw 
competenties. Een vervelende situatie, waarbij u best wat 
hulp kunt gebruiken om een nieuwe start te maken. Samen 
met uw coach bewandelt u de weg naar een nieuwe baan.

Na de middelbare school sta je voor de moeilijke keus om 
een goed vervolg te kiezen. Deze keus kan bepalend zijn 
voor de rest van je leven? Spaarne Coaching helpt je erbij. 

Beroeps- en studiekeuzeanalyse 
Om goed de richting te bepalen waarin je toekomstige 
opleiding en/of werkveld zich zou moeten bevinden, heeft 
Spaarne Coaching de beschikking over tests:

• Talenten– en motivatieanalyse 
• Diverse IQ– en capaciteitenanalyses 
• Interesseanalyse hogere beroepssectoren  
• Interesseanalyse middelbare beroepssectoren  
• Functieanalyse

Je maakt de analyses online, waarna een uitgebreid 
verslag met resultaten en toelichting wordt toegestuurd. 
Indien gewenst volgt hierna een gesprek met een van onze 
coaches waarin de uitkomst wordt besproken. 
Op www.spaarnecoaching.nl vind je een uitgebreid 
overzicht van de analyses.

Coaching heeft zich de afgelopen jaren razendsnel 
ontwikkeld. Dat heeft alles te maken met de praktische 
aanpak en het snelle resultaat. 

Hoe werkt coaching? 
U kunt de gediplomeerde coaches van Spaarne Coaching 
inzetten voor uiteenlopende problemen die extra aandacht 
verdienen om ze blijvend op te lossen. Te denken valt aan:

• Stresspreventie  
• Assertiviteit  
• Balans werk/privé  
• Faalangst

De coach helpt u eerst inzicht te krijgen in de problematiek. 
Daarna wordt gekeken hoe u hier verandering in kan 
brengen. Alles met het doel om een duurzame oplossing te 
vinden.  

Hoe ziet een traject eruit? 
In een intakegesprek stellen we de coachdoelen vast. 
Vervolgens schatten we in hoeveel gesprekken hiervoor 
nodig zijn. De coachgesprekken duren 1,5 uur. Gemiddeld 
bestaat een traject uit 6 gesprekken. 

De coaches van Spaarne Coaching zijn aangesloten bij de 
Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO).

Persoonlijke ontwikkeling 
Uit onderzoek blijkt dat door 26,8% van de respondenten persoonlijke 

ontwikkeling wordt genoemd als belangrijke factor voor een prettig 
werkzaam bestaan naast prettige sfeer en leuke collega’s. 

Energie 
 Het in overeenstemming brengen van behoeften en 

talenten in werk en studie geeft energie.  
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Investeren in jezelf 
Nederlanders zien coaching als investeren in jezelf; net als sporten, 
cursussen volgen en gezond eten. Van degenen die ooit een coach 
geraadpleegd hebben, zegt 64% dat door coaching minder ziekte-
verzuim optreedt en de carrière er in een hogere versnelling door is 

geraakt. Hoe staat het met uw carrière …?


