
 

 

Voel jij je niet meer op je plek in je 

werk? Mis je inspiratie en motivatie? 

Wil je iets anders maar weet je niet 

wat?  

Kies dan voor loopbaancoaching 

gebaseerd op je eigen unieke verhaal! 

 

‘wie ben ik? wat kan ik? 

wat wil ik?’ 

 

ENERGIE EN PLEZIER IN JE WERK 

In dit loopbaancoachtraject ga je op zoek 

naar jouw persoonlijke loopbaankoers. We 

maken daarbij gebruik van ‘Career Story 

Interviewing’: aan de hand van 

biografische vragen over vroeger en nu 

wordt duidelijk wat jij belangrijk vindt in je 

werk en leven en wat jouw kwaliteiten, 

verborgen potentieel, interesses en 

energiegevers zijn.  

Tijdens deze inspirerende, toegankelijke 

en persoonlijke ‘ontdekkingsreis’ vind je in 

korte tijd antwoorden op:  

• wie ben ik 

• wat kan ik 

• wat wil ik 

 

RESULTAAT 

Je krijgt zicht op welke (herontdekte) 

kwaliteiten je wilt inzetten, welke bijdrage 

je wilt leveren in welke werkomgeving. Je 

weet welke stap jij gaat nemen om vol 

energie en plezier te werken!  

 

ZO ZIET HET COACHTRAJECT ERUIT 

1. Jouw loopcoachvraag en de aanleiding 

ervan vormen het startpunt 

2. Tijdens een gestructureerd interview 

vertel jij een aantal persoonlijke 

verhalen waaruit drijfveren, thema’s en 

energiegevers naar voren komen die 

belangrijk zijn in je werk en leven. Ook 

je persoonlijke manier van keuzes 

maken en veranderen wordt duidelijk. 

3. Door alle verhalen met elkaar te 

verbinden ontstaat een rode draad. Dit 

werk ik voor jou uit in een concept 

Loopbaanportret en een 

samenvattend, richtinggevend 

Loopbaankompas. Deze documenten 

bespreken we samen en worden ter 

plekke aangepast en afgerond. 

4. Je kunt je nu -met deze twee 

documenten op zak- gaan oriënteren, 

solliciteren of het huidige werk op een 

slimme manier aanpassen. 

5. Parallel coach ik jou om je ontdekte 

pad te bewandelen en om op koers te 

blijven. 



 

VOOR WIE? 

• Professionals en leidinggevenden 

• Met een actuele loopbaanvraag 

 

PRAKTISCH 

• Duur: 5 tot 7 sessies in 2 – 3 maanden 

• Coachsessies vinden plaats in 
Bilthoven, Utrecht of online. 

• Gratis intake & kennismaking 

• Neem contact op via 
Loes@TheSparkCompany.nl voor 
tarieven en meer informatie. 

 
 

 

OVER LOES MEIJLINK 

Loes Meijlink (1973) is een energieke, 

sensitieve en resultaatgerichte coach en 

facilitator. De afgelopen 24 jaar 

begeleidde Loes honderden 

leidinggevenden, professionals en 

organisaties.  

Na haar studie bedrijfskunde werkte Loes 

als begeleider van veranderprocessen in 

organisaties zoals Philips en Rabobank. In 

2011 besloot ze haar eigen koers te varen 

en startte ze TheSparkCompany. Als 

zelfstandig coach helpt ze mensen hun 

‘spark’ te hervinden.  

 

Haar stijl kenmerkt zich door 

enthousiasme, humor, creativiteit en 

doortastendheid. Haar motto: ‘Get Loose!’ 

DIT ZEGGEN KLANTEN OVER LOES 

‘Wat meteen opviel was haar enthousiasme 

en openheid en het vermogen aan te 

voelen wat er speelt en nodig is.’ ‘Positief, 

vanuit kracht en wat er wél mogelijk is.’ 

‘Concreet, benaderbaar en down to earth’. 

‘Een sympathieke, enthousiaste en 

gedreven coach met veel deskundigheid en 

inlevend vermogen.’ ‘Met haar 

enthousiasme en uitbundige lach weet ze al 

snel een vertrouwde en positieve sfeer te 

brengen.’ 

 

Neem contact op met Loes voor meer 

informatie, tarieven of een gratis & 

vrijblijvende kennismaking: 

 

 

 

 

Contactgegevens  

TheSparkCompany  

Loes Meijlink 

Postbus 664  

3720 AR Bilthoven  

06 11799488  

Loes@TheSparkCompany.nl  

www.TheSparkCompany.nl  

http://linkedin.com/in/loesmeijlink 

mailto:Loes@TheSparkCompany.nl
http://www.thesparkcompany.nl/

