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We leven in een tijdperk waarin 
alles mogelijk lijkt te zijn en 
waarin we, anders dan nog 
maar enkele jaren geleden, 
op ontelbare manieren ons 
inkomen kunnen verdienen.

De waarden over werk die 
we van onze ouders en de 
voorgaande generaties hebben 
meegekregen blijken opeens 
niet meer voor ons te werken.

“Hard werken”, “werk hoeft niet 
leuk te zijn”, “sparen voor later”.

Het zijn ideeën die voortkomen 
uit de industriële revolutie en 
die onze samenleving ook heeft 
gebracht tot waar we nu zijn.

Het past echter niet meer bij 
deze tijd. De wereld is enorm 
aan het veranderen.

Onderzoek laat zien dat 40% 
van de Nederlanders ongelukkig 
is met zijn baan en dat slechts 
12% bevlogen is in zijn werk. 
De Arbo Unie voorspelt dat 
binnen enkele jaren 25% van 
de werknemers regelmatig 
thuis komt te zitten met werk 
gerelateerde stressklachten.

Vooral de generatie van de 
midden dertigers tot en met de 
vijftigers heeft het vaak lastig.

Op die leeftijd ben je inmiddels 
een stuk verder in je carrière, 
waar je misschien ooit gewoon 
ingerold bent zonder er bewust 
voor te kiezen.

Is dit het nou?
Je hebt verantwoordelijkheden. 
Een hypotheek, wellicht een 
gezin en je bent een bepaalde 
levensstijl gewend.

En wanneer je dan begint te 
merken dat je minder energie of 
voldoening uit je werk haalt of 
de waardering voor je inzet mist, 
dan komen de vragen op een 
gegeven moment naar boven:

“Is dit het nou?”
“Wat kan ik anders?”
“En hoe dan, ik kan niet zomaar 
iets anders gaan doen?”

De drang verandering, naar 
plezier hebben in je werk en een 
stuk zingeving worden steeds 
groter.

Soms speelt ook het idee om 
iets voor jezelf te gaan starten. 
Maar wat dan, hoe dan en is het 
realistisch?

Je bent zeker niet de enige. Het 
hoort bij deze tijd.

De oplossing
Het Passie Profiel biedt de 
oplossing, omdat het dieper 
gaat dan traditionele loopbaan 
trajecten en een holistische 
aanpak kent.

Onze overtuiging is: Het werk 
dat je doet dient volledig aan 
te sluiten bij de persoon die je 
bent.

Zolang we gedreven 
worden door de waarden 
en verwachtingen van onze 
omgeving, cultuur en de 
maatschappij in plaats vanuit 
onze eigen kern zullen we nooit 
voelen dat we echt op onze plek 
zitten.

Het Passie Profiel is daarom 
in eerste instantie een 
ontdekkingsreis naar jezelf. 

Die ontdekkingsreis begint 
met loslaten van wie je 
niet bent: Je werkverleden, 
opleiding, aangeleerd gedrag 
en overtuigingen over werk en 
inkomen.

Wanneer we dat namelijk niet 
doen bestaat het gevaar dat we 
vanuit de identificatie met ons 
huidige werk/rol op zoek gaan 
naar nieuwe mogelijkheden. 
Dan komen we wellicht tot een 
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WAT IS HET 
PASSIE PROFIEL?

“ALLE VERANDERING BEGINT 
MET EEN BESLISSING”

WAT IS HET PASSIE PROFIEL?

Het Passie Profiel is de 
moderne methode die 
nieuwsgierige en gedreven 
professionals met 
carrièretwijfels helpt om 
op een eigenzinnige manier 
te ontdekken waar ze écht 
blij van worden en bewuste 
keuzes te gaan maken, zodat 
ze hun inkomen kunnen gaan 
verdienen met werk dat past 
bij wie ze werkelijk zijn.

Het is onze visie om een 
betere wereld te creëren door 
mensen in staat te stellen om 
hun eigen toekomst te kiezen 
en te gaan verwezenlijken.

Actief sinds 2010
De methode voor Het Passie 
Profiel is sinds 2010 in 
ontwikkeling en gebaseerd 
op gedegen onderzoek, de 
kennis van talloze experts 
en jarenlange praktische 

toepassing met meer dan 
1000 klanten. We werken 
vooral met kennis vanuit de 
loopbaancoaching, psychologie, 
NLP en mindfulness.

Persoonlijke aanpak
We staan voor een persoonlijke 
aanpak, want iedereen is uniek 
en heeft zijn eigen uitdagingen 
en wensen. Geen grote groepen 
dus, maar 1-op-1 begeleiding 
door een gecertificeerde 
Impact Coach naast het 
zelfstandig doorwerken van het 
studiemateriaal.

Praktisch & realistisch
Van functie of carrière 
wisselen, je baan opzeggen 
of iets voor jezelf starten doe 
je natuurlijk niet zomaar. 
We hebben allemaal onze 
verantwoordelijkheden en 
zijn vaak afhankelijk van ons 
inkomen. Het Passie Profiel 
is erop gericht om stap voor 

stap aan de slag te gaan en tot 
een compleet plaatje te komen 
dat haalbaar is en waar je 
vertrouwen in hebt, voordat je 
daadwerkelijk knopen doorhakt. 

Focus op transformatie
Kennis en informatie zijn overal 
te vinden. Waar wij excelleren 
is het daadwerkelijk integreren 
van de juiste kennis die voor jou 
belangrijk is in jouw persoonlijke 
situatie. Daarmee zorgen we 
voor echte levensveranderende 
transformatie en concrete 
resultaten.
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EEN NIEUW 
TIJDPERK
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We leven in een tijdperk waarin 
alles mogelijk lijkt te zijn en 
waarin we, anders dan nog 
maar enkele jaren geleden, 
op ontelbare manieren ons 
inkomen kunnen verdienen.

De waarden over werk die 
we van onze ouders en de 
voorgaande generaties hebben 
meegekregen blijken opeens 
niet meer voor ons te werken.

“Hard werken”, “werk hoeft niet 
leuk te zijn”, “sparen voor later”.

Het zijn ideeën die voortkomen 
uit de industriële revolutie en 
die onze samenleving ook heeft 
gebracht tot waar we nu zijn.

Het past echter niet meer bij 
deze tijd. De wereld is enorm 
aan het veranderen.

Onderzoek laat zien dat 40% 
van de Nederlanders ongelukkig 
is met zijn baan en dat slechts 
12% bevlogen is in zijn werk. 
De Arbo Unie voorspelt dat 
binnen enkele jaren 25% van 
de werknemers regelmatig 
thuis komt te zitten met werk 
gerelateerde stressklachten.

Vooral de generatie van de 
midden dertigers tot en met de 
vijftigers heeft het vaak lastig.

Op die leeftijd ben je inmiddels 
een stuk verder in je carrière, 
waar je misschien ooit gewoon 
ingerold bent zonder er bewust 
voor te kiezen.

Is dit het nou?
Je hebt verantwoordelijkheden. 
Een hypotheek, wellicht een 
gezin en je bent een bepaalde 
levensstijl gewend.

En wanneer je dan begint te 
merken dat je minder energie of 
voldoening uit je werk haalt of 
de waardering voor je inzet mist, 
dan komen de vragen op een 
gegeven moment naar boven:

“Is dit het nou?”
“Wat kan ik anders?”
“En hoe dan, ik kan niet zomaar 
iets anders gaan doen?”

De drang naar verandering, naar 
plezier hebben in je werk en een 
stuk zingeving worden steeds 
groter.

Soms speelt ook het idee om 
iets voor jezelf te gaan starten. 
Maar wat dan, hoe dan en is het 
realistisch?

Je bent zeker niet de enige. Het 
hoort bij deze tijd.

De oplossing
Het Passie Profiel biedt de 
oplossing, omdat het dieper 
gaat dan traditionele loopbaan 
trajecten en een holistische 
aanpak kent.

Onze overtuiging is: Het werk 
dat je doet dient volledig aan 
te sluiten bij de persoon die je 
bent.

Zolang we gedreven 
worden door de waarden 
en verwachtingen van onze 
omgeving, cultuur en de 
maatschappij in plaats vanuit 
onze eigen kern zullen we nooit 
voelen dat we echt op onze plek 
zitten.

Het Passie Profiel is daarom 
in eerste instantie een 
ontdekkingsreis naar jezelf. 

Die ontdekkingsreis begint 
met loslaten van wie je 
niet bent: Je werkverleden, 
opleiding, aangeleerd gedrag 
en overtuigingen over werk en 
inkomen.

Wanneer we dat namelijk niet 
doen bestaat het gevaar dat we 
vanuit de identificatie met ons 
huidige werk/rol op zoek gaan 
naar nieuwe mogelijkheden.
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EEN NIEUW 
TIJDPERK

Dan komen we wellicht tot een 
resultaat dat mooi klinkt en 
aansluit bij onze CV, maar niet 
past bij wie we werkelijk zijn als 
persoon.

De kans is dan reëel dat je ook 
in een nieuwe rol weer gaat 
voelen dat dit het toch niet is.

Dit proces alleen al wordt 
door deelnemers vaak als 
transformerend, maar ook als 
uitdagend gezien.

Zodra we een antwoord hebben 
op de vraag: Wie ben ik?’ wordt 
het veel gemakkelijker om door 
te gaan naar de volgende vraag: 
‘Wat wil ik?’. Je zult namelijk zien 
dat je veel sneller door gaat 
hebben of iets wel of juist niet 
bij je past.

De tweede reden waarom we 
bij het Passie Profiel altijd van 
binnen naar buiten werken 
is dat we tegenwoordig op 
ontelbare manieren ons 
inkomen kunnen verdienen.

De beroepskeuzetesten 
van vroeger en traditionele 
loopbaanbegeleiding zijn 

gebaseerd op hokjesdenken:
“Dit is onze lijst van beroepen 
(hokjes), laten we kijken welke 
bij jou past.”

Dat past niet meer in een wereld 
met ontelbare verschillende 
hokjes.

Daarnaast ben jij als persoon 
natuurlijk uniek en niet in een 
hokje te plaatsen.

Met het Passie Profiel gaan we 
jou niet vertellen wat je zou 
moeten gaan doen, maar helpen 
we je alle antwoorden uit jezelf 
te halen en creëer jij helemaal je 
eigen hokje.

Dat zorgt ervoor dat het ook 
echt goed gaat voelen en dat 
je kunt stoppen met twijfelen, 
want het is volledig uit jezelf 
ontstaan. Dat geeft veel meer 
vertrouwen dan wanneer 
iemand anders jou vertelt wat 
bij je past.

Klaar voor jouw eigen Passie 
Profiel?
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Jij bent een professional met 
een groeimindset, je bent 
enthousiast en nieuwsgierig 
ingesteld. Je wilt vooruit, meer 
uit het leven halen, want je 
weet dat er meer in zit.

Jouw uiteindelijke droom 
is werk dat perfect aansluit 
bij wie je echt bent, bij jouw 
unieke talenten, vaardigheden, 
drijfveren en gewenste 
levensstijl. 

Een baan of een eigen 
onderneming waar je energie 

en voldoening uit haalt, 
waarmee je een mooie bijdrage 
levert waar je ook nog eens 
goed voor beloond wordt.

Je kernwaarden sluiten aan bij 
die van ons: passie, vrijheid, 
groei, verbinding, eerlijkheid, 
nieuwsgierigheid.

Je weet dat geld verdienen een 
logisch gevolg is van de bijdrage 
die je levert en de impact 
die je maakt in het leven van 
anderen. Het komt niet zomaar 
aanwaaien en er is geen ‘quick 

fix’. Je bent dus bereid om de 
benodigde inzet te leveren.

Het roer omgooien en 
misschien wel iets heel anders 
gaan doen is een pad waardoor 
je als persoon enorm gaat 
groeien. Je gaat veel over jezelf 
leren en heel anders kijken naar 
de wereld en wat er allemaal 
mogelijk is.

Daar ga je niet alleen op 
werkvlak, maar op alle 
gebieden in je leven enorm veel 
profijt van hebben.

WIE BEN JIJ?

WIE BEN 
JIJ?

2 3
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“ONTDEK WAT JE ÉCHT WILT, 

KOM IN JE KRACHT, HAK KNOPEN 
DOOR EN HAAL WEER ENERGIE 

UIT JE WERK”
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De methode bestaat uit de volgende 6 
stappen die je op een gestructureerde 
manier doorloopt, met als resultaat jouw 
eigen Passie Profiel dat je ontvangt na 
afloop van het traject:

Inventarisatie
Allereerst inventariseren we waar je nu staat 
en hoe je hier gekomen bent. Hoe ben je de 
persoon geworden die je nu bent? Hoe komt 
het dat je bepaalde keuzes gemaakt hebt, voor 
je huidige carrière gekozen hebt en op welke 
overtuigingen waren die keuzes gebaseerd? Je 
leert de persoon kennen die je tot nu toe bent 
geweest.

Identiteit
Wat je doet op werkgebied dient aan te sluiten 
bij wie je bent als persoon. Anders speel je een 
rol en ben je niet congruent bezig. Dat kost 
energie. Wie ben je wanneer je de identificatie 
met je werkverleden en je opleiding los laat? 
Wie ben je zonder de conditionering door 
je opvoeding, familie, school, omgeving en 
vrienden? Hier komen we tot de kern van wie je 
echt bent. Weten wie je bent is een voorwaarde 
om te kunnen ontdekken welk werk bij je past.

Ideale leven
We leven niet om te werken, maar werken 
juist om een mooi leven voor onszelf en 
onze naasten te creëren. Hoe ziet dat ideale 
leven eruit? Het menselijk brein heeft richting 
nodig, een duidelijk beeld van hoe we ons 
leven zouden willen leven. Ons ideale werk 
past binnen dit leven, niet andersom. Zonder 
duidelijke visie voor onze toekomst vindt het 
brein geen rust, het gaat alle kanten op.

HET PASSIE PROFIEL

HET PASSIE 
PROFIEL
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Jouw unieke bijdrage
Dit is de kern van het traject. Je 
passie, of zoals wij het noemen: 
‘Jouw Unieke Bijdrage’ om de 
wereld op je eigen manier een 
stukje mooier te maken. Werken 
is namelijk altijd iets bijdragen. 
Je helpt iemand of een 
organisatie met het oplossen 
van een probleem of uitdaging 
of voldoet aan een behoefte 
die bestaat. Daar word je voor 
beloond: Je salaris of het tarief 
dat je klanten betalen. Hoe 
ouder je wordt, hoe belangrijker 
zingeving meestal wordt: Het 
gevoel een betekenisvolle 
bijdrage te leveren en nuttig 
werk te doen. We formuleren 
een concreet statement 
gebaseerd op alle puzzelstukjes 
die we gaan onderzoeken.

Plan
Een idee zonder plan blijft 
een wens of een droom. 
We gaan ervoor zorgen dat 
je niet alleen maar ontdekt 
waar je écht blij van wordt, 
maar er ook daadwerkelijk 
werk van maakt. We stellen 
een doel voor het komende 
jaar en maken een concreet 
actieplan. Dat kan binnen je 
huidige organisatie zijn of 
daarbuiten. Ook kijken we 
naar welke rol beter bij je past: 
werknemer of ondernemer. 

Het plan is natuurlijk altijd 
realistisch en houdt rekening 
met je persoonlijke situatie. Ook 
kijken we naar de talenten & 
vaardigheden die je al hebt of 
nog zou moeten ontwikkelen.

Blokkades
Wat zou je nog tegen kunnen 
houden? Soms zijn er bewuste 
of onbewuste emotionele of 
mentale blokkades die ons 
ervan weerhouden om door te 
pakken, ook al willen we wél 
graag. Dan zijn er twee opties: 
op wilskracht door blijven zetten 
of de onderliggende oorzaken 
aanpakken. We gaan het 
liefst voor optie twee en onze 
gekwalificeerde coaches helpen 
jou datgene bewust te maken 
en op te lossen wat er nog in de 
weg zit.
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In 3 maanden tijd naar 
helderheid over wie je echt 
bent, jouw unieke talenten 
en passie. Je overwint je 
twijfels, komt in je kracht 
en maakt een gedegen 
implementatieplan.

Iedereen wil uiteindelijk een 
goed inkomen verdienen met 
werk waar hij energie van 
krijgt, voldoening uit haalt en 
succesvol in kan zijn.

Het begint allemaal met 
duidelijke antwoorden op de 
vragen: ‘Wie ben ik?’ en ‘Wat wil 
ik?’

Zodra we exact weten wat we 
willen, in onszelf geloven en 
enthousiast zijn, kunnen we 
een strategie en een plan gaan 
opstellen om ons nieuwe idee 
te valideren in de praktijk en 
daarna op een veilige manier uit 
te voeren.

De methode van het Passie 
Profiel heeft zich al sinds 2016 
bewezen met een moderne, 360 
graden aanpak waarmee we alles 
uit je gaan halen dat misschien al 
heel lang verborgen zit. 

Door te werken op mentaal, 
emotioneel en (een klein beetje) 
op spiritueel vlak ontdekken 
onze klanten niet alleen hun 
nieuwe richting, maar gaan ze 
het ook daadwerkelijk doen.

HET PASSIE PROFIEL TRAJECT

HET PASSIE 
PROFIEL TRAJECT

45 “BEN DE PERSOON DIE JE ÉCHT 
WILT ZIJN, ZODAT JE KUNT GAAN 
DOEN WAT JE ÉCHT WILT DOEN.”
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Het Passie Profiel traject doorloop je in 3 
tot 4 maanden en bestaat uit de volgende 
Modules:

1. Inventarisatie
2. Identiteit
3. Jouw ideale leven
4. Jouw unieke bijdrage
5. Plan
6. Blokkades
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Het traject is geschikt voor jou wanneer je:

1. Klaar bent om nu te gaan ontdekken 
wat je echte passie, unieke talenten & 
vaardigheden zijn waar je ontzettend veel 
energie en voldoening van krijgt

2. Enorm wilt groeien als persoon en klaar 
bent om op alle gebieden van je leven in je 
kracht te gaan staan

Wat we van jou verwachten:

1. Durf voor jezelf te kiezen en sta open voor 
een andere, modernere aanpak. Als je doet 
wat je altijd deed krijg je wat je altijd had

2. Geniet van het proces. We lossen een hele 
grote puzzel op en meestal zie je niet direct 
het hele plaatje. Laat los en wees geduldig

3. Committeer jezelf. Doe het werk dat we je 
geven, vertrouw het proces, vertrouw je 
coach en zoek geen excuses



Introductie gesprek en eindevaluatie
• Introductiegesprek met jouw persoonlijke Impact Coach. Om kennis te 

maken en jouw leerdoelen te bespreken
• Eindevaluatiegesprek na afronding om zeker te zijn dat we er alles 

uitgehaald hebben

Digitale leeromgeving
• Toegang tot de 6 modules in onze digitale leeromgeving met ruim 35 

video’s en opdrachten
• Elke 2 weken gaat er een nieuwe module open
• Een jaar toegang tot de leeromgeving

Persoonlijke begeleiding van jouw Impact Coach
• 6 Een-op-een coaching sessies van 1 uur met een ervaren en 

gecertificeerde Impact Coach
• De sessies vinden online of op locatie plaats, in overleg met de coach
• Elke 2 tot 3 weken een sessie. Tussendoor werk je aan de opdrachten

Persoonlijk passie profiel
• Als afronding ontvang je van je coach jouw persoonlijke Passie Profiel 

met daarin de samenvatting van de resultaten van je traject

HOE ZIET HET ERUIT?

“HOE ZOU JE LEVEN ERUITZIEN WANNEER JE PRECIES WIST 

WAT ECHT JOUW DING, JOUW PASSIE IS EN JE DAT VOL 

VERTROUWEN ZOU KUNNEN OMZETTEN NAAR WERK DAT JE 

MEER ENERGIE, VOLDOENING EN VRIJHEID GEEFT, ZONDER 

JE TE LATEN LEIDEN DOOR TWIJFEL, ONZEKERHEID OF DE 

ANGST OM TE FALEN?”
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ERVARINGEN VAN DEELNEMERS

ERVARINGEN VAN 
DEELNEMERS

56
MARC HUIJBREGTS

Marc is 53 jaar en heeft tegenwoordig een succesvolle praktijk 
als relatiecoach. Tot enkele jaren geleden werkte hij echter nog 
voor een groot energietechbedrijf als senior sales professional. 
In zijn werk miste hij de bezieling, het was allemaal enkel 
resultaatgericht. Maar wat waren de opties na zo’n lange carrière in 
een specifieke sector? In dat jaar volgt hij ons traject en langzaam 
vallen alle puzzelstukjes op hun plek. Goed kunnen luisteren, 
verbinden en mensen adviseren zijn talenten die gecombineerd 
met zijn persoonlijke ervaringen tot het antwoord leiden: Ik word 
relatiecoach. Daar had hij eerder nooit aan gedacht. Marc volgt een 
opleiding tot relatiecoach (waar hij cum laude van afstudeert) en 
volgt een business coaching traject bij Maak Jouw Impact. Dat was 
het begin van een bloeiende praktijk waarmee hij de voldoening en 
dankbaarheid vond waar hij in zijn werk altijd naar heeft gezocht. En 
zijn baan, die heeft hij niet meer nodig. ‘Als ik terugkijk en goed naar 
mijn omgeving geluisterd had, had ik dit veel eerder moeten doen.’

PIETER

Pieter (48) werkte 9 jaar lang als inkoper bij een internationale 
producent van bouwmateriaal. Daar heeft hij mooie tijden beleefd, 
maar de laatste 2 jaar ging het bergafwaarts wat resulteerde in 
een burn-out. Zijn functie werd steeds meer afgekaderd en het 
cijfermatige en commerciële aspect kregen de overhand. Bovendien 
miste hij het maken van echte impact met zijn werk steeds meer: 
‘Ik zat echt in een situatie waar ik niet in moest zitten, maar ik zag 
het niet duidelijk destijds’. Hij twijfelde over zijn toekomst, wilde 
hij wel inkoper blijven? Hij ging op zoek naar een coach en kwam 
bij ons terecht. Wat voor hem zwaar woog in de keuze voor ons 
traject is de persoonlijke aanpak. Het terug gaan naar de basis sprak 
hem erg aan. Dankzij het traject heeft hij ontdekt dat hij toch veel 
eigenschappen heeft die hij terug kan vinden in het inkoop vak, 
maar ook dat het belangrijk is de juiste werkomgeving te vinden. 
Inmiddels werkt hij als inkoper voor een MBO college. ‘Ik heb weer 
plezier in mijn werk, zoals het hoort te zijn. Mijn adviezen worden 
serieus genomen en leidinggevende en management spreken 
hun vertrouwen en waardering uit. Dat gevoel miste ik daarvoor. 
Doordat ik nu weer echt plezier heb in mijn werk en zin om dingen 
op te pakken ben ik in mijn privéleven ook energieker, vrolijker en 
zelfverzekerder geworden.’



JOS DORTMANS

Jos Dortmans (44) is geschoold viroloog. Hij werkte als research 
manager bij een bedrijf in de varkensgenetica en liep daar naar 
eigen zeggen gigantisch tegen de muur aan. De cultuur paste 
niet en zijn leidinggevende had een hele andere visie op leiding 
geven dan hij zelf had. Het bedrijf en het werk paste niet bij zijn 
kernwaarden, hij kon er gewoon niet achter staan. Hij besloot te 
stoppen en ging de ww in, om van daaruit te gaan onderzoeken 
wat hij echt wilde. Zo kwam in hij in aanraking met ons traject. 
Wat hem daarin aansprak was het terug gaan naar de basis: Wie 
ben ik, hoe wil ik zijn, hoe ziet mijn ideale leven er uit?
Zijn drie kernwoorden die al snel naar boven kwamen waren: 
muziek maken, luisteren en verbinden. Muziek maken is zijn 
eerste passie, maar het voelde niet goed om dit als zelfstandig 
ondernemer te gaan doen. Uiteindelijk is hij terecht gekomen 
in een voor hem fantastische baan in de gehandicaptensector. 
Daarin legt hij zorgvraagstukken voor aan middelbare 
scholieren. Zo kunnen scholieren meedenken over praktische 
oplossingen in de zorg en maken ze kennis met de sector. Dit 
sluit perfect aan bij zijn waarden en kernwoorden luisteren & 
verbinden. Hij werkt 4 dagen per week en kan 1 dag per week 
muziek maken, wat voor hem voelt als een perfecte combinatie. 
‘Ik heb veel meer energie, kan meer gaan sporten en leuke 
dingen doen. De relatie met mijn vrouw is ook echt verbeterd en 
al is het inkomen minder dan eerst, dat maakt me niet uit. We 
redden ons prima en het voelt gewoon heel erg goed.’
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PAULIEN KNOL

Pauliens missie is om docenten te helpen om met energie, 
bevlogenheid en plezier te werken. Ze werkte zelf 22 jaar lang in 
het onderwijs, maar de laatste jaren schuurde het steeds meer 
en ze wist dat ze iets anders moest gaan doen. Maar wat dan 
en hoe dan? Ze volgde het traject, wat voelde als een sprong 
in het diepe. Het traject gaf haar houvast in de emoties die ze 
voelde, zoals de angst om het oude achter zich te laten. Stap 
voor stap kwam ze tot haar huidige passie. Ze ontdekte ook: 
Ik moet gaan ondernemen. Inmiddels heeft ze haar bedrijf ‘De 
Gelukkige Docent’ opgericht, eerst het concept gevalideerd en 
is toen succesvol klanten gaan werven. Ze maakte een theatrale 
lezing en gebruikt humor, interactie en muziek om mensen uit 
het onderwijs mee te nemen in haar eigen ervaring en om de 
regisseur te worden van hun eigen werkgeluk. ‘Ik was meteen 
enthousiast over de kwaliteit van het traject. Als docent ben ik 
natuurlijk kritisch, maar het zat gewoon goed in elkaar.’



“WE GELOVEN DAT IEDEREEN MET DE JUISTE 
ONDERSTEUNING DE CAPACITEIT HEEFT OM ZIJN 

ECHTE PASSIE TE ONTDEKKEN EN DEZE OM TE ZETTEN 
NAAR EEN INKOMEN EN EEN MOOIE LEVENSSTIJL.”

– BAS SMEETS, BEDENKER VAN HET PASSIE PROFIEL



VE
EL

 G
ES

TE
LD

E 
VR

A
G

EN

Gaat dit voor mij wel werken, ik heb al zoveel geprobeerd?
We hebben de afgelopen jaren keihard gewerkt om alle ervaringen die we hebben gehad met 
honderden mensen die in een soortgelijke situatie zitten te systematiseren. Dit programma is 
een diepgaand proces naar jezelf, zodat we alle blokkades die er eerder voor zorgden dat je 
niet verder kwam, bewust kunnen maken en oplossen. We hebben vele tienduizenden euro’s 
uitgegeven aan onderzoek en onze eigen opleiding, om de meest effectieve methodes die er 
zijn op het gebied van zelfontwikkeling en loopbaancoaching samen te brengen. Als jij een 
commitment naar jezelf kunt maken om er helemaal voor te gaan, dan doet jouw coach dat ook 
en gaat dit proces voor je werken.

Welke resultaten kunnen jullie garanderen?
We begrijpen dat je op zoek bent naar een stukje zekerheid dat je nu de juiste keuze maakt. Maar 
besef dat er geen echte zekerheid is en dat altijd wanneer je iets nieuws gaat doen, het resultaat 
onbekend is. Totdat je het daadwerkelijk gedaan hebt. We kunnen de toekomst niet voorspellen 
en kunnen je daarom geen garantie geven over het resultaat, dat zou ook niet eerlijk zijn en dat is 
juist één van onze belangrijkste waarden. Dat gezegd hebbende, je coach gaat er volledig voor om 
jou te helpen om voor het einde van het programma niet alleen jouw passie, jouw unieke bijdrage 
glashelder geformuleerd te hebben, maar ook je blokkades te overwinnen, jou in je kracht te 
zetten en een concreet plan op te stellen voor je volgende stappen.



Is dit een online training, opleiding of coaching?
Het trainingsmateriaal wordt digitaal ter beschikking gesteld in een leeromgeving en daarnaast werk je 
samen met een door ons opgeleide en gecertificeerde Impact Coach. Doordat je het trainingsmateriaal 
en de bijbehorende opdrachten al zelfstandig door kunt werken ter voorbereiding op de 1-op-1 
gesprekken hoeft je coach veel minder tijd te besteden aan uitleg, maar kun je met hem/haar heel 
gericht en efficiënt werken.

Worden er eisen gesteld aan mijn vooropleiding?
Er worden geen harde eisen gesteld aan je opleidingsniveau en werkervaring om het Passie Profiel 
traject te kunnen volgen. Wel verwachten we tenminste een HBO denkniveau met een goed 
zelfreflecterend vermogen. Bij twijfel bepaal je in een oriëntatiegesprek met de coach samen of het 
traject voor jou geschikt is.

Wat is de tijdsinvestering?
Gemiddeld kun je rekenen op een studiebelasting van 
zo’n 3 tot 5 uur per week.

Waar vind de coaching plaats?
De gesprekken met je coach vinden in principe plaats op 
de locatie van je coach of via videogesprekken. Je kunt 
zelf je voorkeur aangeven bij de coach en hier samen 
afspraken over maken tijdens de kennismaking.

Ik zie wellicht een toekomst voor me als 
ondernemer, is dit ook voor mij?
Absoluut. Maak Jouw Impact (het bedrijf achter Het 
Passie Profiel) zet de methode ook al jaren in om 
mensen te helpen hun passie te vinden en daarna 
om te zetten naar een inkomen als ondernemer. In 
het traject kijken we ook of een rol als werknemer of 
ondernemer bij je past. Daarnaast kan je coach je wijzen 
op vervolgtrajecten om jouw nieuw gevonden passie om 
te gaan zetten naar gevalideerd bedrijfsconcept waar 
klanten ook echt op zitten te wachten.
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CONTACT
Klaar om ook te ontdekken 
wat je écht wilt, in je kracht 
te gaan staan, knopen door 
te hakken en weer energie 
uit je werk te halen?
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Boek een vrijblijvend introductiegesprek 
met jouw gecertificeerde coach:

Heron Coaching / Jorg Schennink
Boskoops Glorie 31
6851 VH Huissen

www.heroncoaching.nl
info@heroncoaching.nl




