Business & Life Coaching
voor inzicht, ontwikkeling en duurzaam resultaat

Succesvol zijn in wat je wilt bereiken
én toch dicht bij jezelf blijven!

OVER MASSOP COACHING
Massop Coaching biedt sinds 2009 dat wat nodig

Wij garanderen werkgevers dat een kennis-

is om duurzaam resultaat te leveren op het gebied

makingsgesprek met de medewerker binnen

van burn-out, outplacement (van werk naar werk),

5 werkdagen kan plaatsvinden en binnen 10 werk-

loopbaancoaching en persoonlijke ontwikkeling.

dagen reeds gestart kan worden met het traject.

Onze cliënten een duurzaam en blijvend resultaat

Onze coaches zijn geaccrediteerd bij diverse

meegeven, waar zij de rest van hun leven baat bij

beroepsorganisaties en gecertificeerd in hun

hebben dat is onze missie én onze passie.

specialismen. Wij werken vanuit de centraal in
Nederland gelegen en goed te bereiken locaties

Onze aanpak is gestructureerd en doelgericht,

Kockengen en Neerijnen.

waarbij de begeleiding individueel maatwerk is.
Iedereen heeft immers andere valkuilen, behoef-

Massop Coaching onderschrijft de Ethische

ten en leert op een andere wijze. Gedurende het

gedragscode en het Klachtenreglement van

traject krijgt de medewerker passende methodes,

de beroepsorganisatie NOBCO.

tools en materialen aangereikt; dat wat nodig is
om te komen tot het gewenste resultaat.

“De pragmatische en integrale aanpak helpen je direct in je dagelijks leven.”
LOOPBAANCOACHING

PERSOONLIJKE
ONTWIKKELING

EMOTIETHERAPIE

Haal met dit traject het beste

Werk aan je persoonlijke

Onderdrukte emoties,

uit jezelf naar boven. Loop-

ontwikkeling met een traject

(onbewuste) gedachtes en

baancoaching is gericht op

op maat. Het persoonlijk

overtuigingen beïnvloeden ons

ondersteuning bij jouw carrière

ontwikkelingstraject is volledig

lichaam direct op celniveau en

en zakelijke ambities. Door

afgestemd op wie jij bent en

veroorzaken lichamelijke en

zelfinzicht, het wegnemen van

gericht op jouw vraagstukken.

emotionele klachten.

obstakels en het aanreiken van

De thema’s kunnen zowel

Emotietherapie is een bijzonder

de juiste tools zul je in staat zijn

privé als werk gerelateerd zijn.

krachtige manier om jezelf te

om optimaal te functioneren.

Voorbeelden van thema’s:

ontdoen van onverwerkte

Je talenten komen beter tot

profilering, conflicthantering,

ervaringen, oude onwaarheden

hun recht, je weet jezelf goed

omgaan met emoties, eigen-

en ideeën. Er ontstaat ruimte

neer te zetten en bereikt daar-

waarde en onzekerheid.

voor nieuwe mogelijkheden,

mee de gewenste resultaten.

groei en vitaliteit.

“De professionele adviezen in combinatie met
het onlineprogramma hebben mij de juiste
ondersteuning gegeven.”

OUTPLACEMENT
Van een bestaand dienstverband naar een nieuwe passende functie
Het Outplacement/Van Werk naar Werk-traject
is een persoonlijk, gestructureerd en doelgericht
proces waarin de medewerker begeleid wordt
van een bestaand dienstverband naar een nieuwe
passende functie.

• Opruimen van belemmerende overtuigingen
• SMART actieplan voor de te nemen stappen
en activiteiten

• Personal Branding: vergroten van kansen op
de arbeidsmarkt door zichtbaarheid en
profilering

TWEE FASEN-TRAJECT
Het Outplacementtraject bestaat uit twee fasen.
Naast de 1-op-1 coaching is er additionele onder-

• Tools voor effectief netwerken en solliciteren
• Begeleiding naar nieuwe baan of zelfstandig
ondernemerschap

steuning via het online “Boost je Loopbaan”programma.

OPTIONEEL

Fase 1 Zelfanalyse: wie ben ik, wat kan ik en wat

Identity Compass® assessment

wil ik?

Identity Compass® is een betrouwbare en

Fase 2 Job Search: van marktoriëntatie tot baan!

bewezen methode, die ingezet wordt om te
ondersteunen bij loopbaan- en outplacement-

RESULTAATGEBIEDEN

trajecten. De medewerker krijgt een zeer accuraat

• Ondersteuning bij verwerking van het

persoonlijk profiel.

(aankomend) ontslag

• Diepgaand inzicht in wie je bent, wat je kunt
en wat je wilt

• Persoonlijke SWOT-analyse
• Gewenste functie(s) en werkomgeving worden
in kaart gebracht

• Goed cv, LinkedIn profiel en elevator pitch

Identity Compass® meet:

• Persoonlijke voorkeuren in denken en doen
• Persoonlijke waarden voor korte- en langetermijndoelstellingen

• Persoonlijke motivatiefactoren en hoe die tot
uiting komen

• Manier van informatieopname en -verwerking

BURN-OUT PREVENTIE EN HERSTEL
Burn-out is beroepsziekte nummer 1 in Nederland! Volgens TNO hebben meer dan een miljoen
Nederlanders last van burn-out klachten en geven 3 miljoen werknemers aan behoefte te hebben aan
maatregelen tegen werkstress!
Het is niet zo dat iedereen die hard werkt een

de daaraan gerelateerde kosten, alsmede

burn-out krijgt. Risicofactoren zoals perfectionisme,

extra belasting van collega’s en/of lagere

grensbewaking, assertiviteit en hoog verantwoor-

servicegraad voor klanten

delijkheidsgevoel spelen daarbij een belangrijke rol.
Tevens kun je van nature gevoeliger zijn voor stress

• Medewerkers die weer in hun kracht komen
te staan en optimaal kunnen functioneren

en overbelasting.
Burn-out Hersteltraject
Naast alle leed dat een burn-out voor de werk-

Dit traject richt zich op duurzaam herstel én

nemer en werkgever met zich meebrengt, zijn de

werkhervatting van de medewerker. Zoals ook bij

verzuimkosten gigantisch en nog altijd stijgende.

het preventietraject is de begeleiding individueel

Onderzoek laat zien dat een onbehandelde burn-

maatwerk en kent een integrale aanpak waar-

out vaak tot blijvende klachten leidt en in 30%

door échte verandering mogelijk is. We werken

van de gevallen zelfs tot arbeidsongeschiktheid.

aan een gezonde geest in een gezond lichaam
en hanteren hiervoor het volgende stappenplan:

Aandacht besteden aan het voorkomen en

erkenning, opbouw-bewustwording-verankering,

herstellen van burn-out zijn zowel vanuit menselijk

re-integratie en nazorg.

als economisch perspectief zeer waardevol.
Resultaatgebieden
INDIVIDUELE TRAJECTEN

• Ervaring leert dat er al binnen een vijftal

Burn-out Preventietraject

sessies een duidelijke verbetering is

Burn-out kan voorkomen worden door de

• Re-integratie kan gemiddeld binnen 3

signalen op tijd te zien, te erkennen en hulp te

maanden starten

vragen. Zowel werkgever als werknemer dienen

• Duurzaam resultaat

hierbij verantwoordelijkheid te nemen. De
begeleiding is individueel maatwerk en kent een
integrale aanpak waardoor échte verandering
mogelijk is, verandering van binnenuit!
Resultaatgebieden

• Erkenning van het probleem en eigen
verantwoordelijkheid nemen

• Voorkomen van langdurig ziekteverzuim en

WORKSHOPS
WORKSHOP JE STRESS DE BAAS I
In deze workshop krijgen medewerkers inzicht in hun stressniveau en pragmatische tools
over hoe deze te verlagen en de vitaliteit te vergroten. We brengen met een online
stresstest voorafgaand in beeld hoe het met de medewerkers gaat, wat de stressfactoren
zijn en hoeveel medewerkers het risico lopen op een burn-out. Deze workshop is de eerste
stap om medewerkers zowel inzicht als handvatten te geven rondom stressreductie.
De uitslag van de stresstest en de evaluatie van de workshop geven direct inzicht in de
gesteldheid van de medewerkers en dienen als basis om vervolgprogramma’s op te stellen.
Dit kan zowel in kleine groepen als individueel.

WORKSHOP JE STRESS DE BAAS II - VERDIEPING
Daar waar de deelnemers tijdens de workshop “Je Stress de Baas I” meer inzichten hebben
gekregen, is deze verdiepende workshop er op gericht om nog meer ervaring op te doen
met de materie, zodat deze beter geïnternaliseerd wordt.
Het doel van deze verdiepende workshop is om medewerkers te laten voelen dat ze zelf
de regie hebben en zelf bepalen hoe ze hun wereld inkleuren. Aan de hand van een
huiswerkopdracht gaan we tijdens deze workshop aan de slag met concrete stressvolle
werksituaties. De hierdoor verkregen inzichten en kennis spelen een belangrijke rol bij het
voorkomen van werk gerelateerde stress en burn-out.

VIP DAGEN
Resultaat in één dag

• VIP dag Regie over je Leven

Wanneer er geen tijd of ruimte is voor een lang

Neem het roer van je leven weer in eigen handen

traject, dan bieden de VIP dagen een uitkomst.

tijdens deze intensieve, maar zeer bevrijdende
dag. Een cadeautje dat al menige toekomst

VIP COACHDAG

positief heeft ingekleurd.

De VIP Coachdag is een individueel maatwerk
programma waarin we - effectief en doelgericht -

• VIP dag Je Stress de Baas

met de door de deelnemer gewenste onderwerpen

Krijg inzicht in denkpatronen, lichamelijke

en doelstellingen aan de slag gaan.

reacties, emoties en gedrag. Leer hoe je op een

De VIP Coachdag is ontwikkeld voor professionals

gezonde manier met stress om kunt gaan en

die zichzelf willen uitdagen, willen groeien en

maak grote stappen in de verbetering van de

bereid zijn te investeren in hun eigen ontwikkeling.

kwaliteit van jouw leven!

VIP THEMADAGEN

• VIP dag Van Onzekerheid naar

We organiseren ook VIP dagen gericht op diverse

Zelfvertrouwen.

thematieken. Tijdens een VIP dag is alle tijd en

Laat onzekerheid niet langer je leven bepalen en

aandacht exclusief voor de deelnemer

kom weer in je kracht te staan!

gereserveerd.

“Ik was op zoek naar mijn versie 2.0
maar na dit traject ben ik nu zelfs versie 3.0! “
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