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Je vindt dat je niet op de goede plek zit in je huidige 
baan, maar weet niet precies wat je dan wél wil, en  
of je wel de juiste kwaliteiten hebt. Je zit ziek thuis en 
weet niet zo goed hoe het nu verder moet met je werk. 
Je weet eigenlijk niet precies wat jouw talenten zijn en 
waar je energie van krijgt. Allemaal zaken die ervoor 
kunnen zorgen dat jij niet gelukkig bent in je carrière. 
Wat kun je daaraan doen?

Als je niet goed weet welke kant je op wil in je carrière, 
kan het kiezen van een richting best een uitdaging zijn. 
Goede begeleiding kan dan erg nuttig zijn. Tineke Hooijsma 
is loopbaancoach en helpt mensen bij hun carrière. ‘Als je 
werk doet wat je leuk vindt, heeft dat ook een positieve 
invloed op je privéleven. Maar hoe bereik je dat? Samen 
kijken we wie je bent, wat je wil en waar je goed in bent. 
Dat doen we in een aantal gesprekken en met behulp van 
tests. Zo krijg ik een goed beeld van je. Vervolgens maken 
we samen een plan van aanpak met concrete stappen, 
waarbij je ook thuis oefeningen gaat doen. Zo gaan we 
gestructureerd op zoek naar datgene wat bij je past.’ 

Perspectief
‘Ik begeleid je op een positieve manier, want je carrière is 
een reis, en daar mag je van genieten! Daarom vind ik mijn 
werk ook zo leuk: ik word er heel blij van om mensen stapje 
voor stapje te helpen en ze enthousiast en krachtig te zien 
worden, omdat ze erachter gekomen zijn waar ze goed in 
zijn en ze weer perspectief zien!’

Geef richting aan
        jouw loopbaan

Gestructureerd 
op zoek naar 
datgene wat  

bij je past
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www.tinekehooijsma.nl

Stress- en burn-outcoaching

Tineke biedt ook coaching rond stress en 
burn-out. ‘Die komen vaak voor wanneer iemand 
gedurende langere tijd over zijn of haar grenzen is 
gegaan. Dat kan verschillende oorzaken hebben, 
zoals perfectionisme of te weinig sociale steun op 
het werk. Het gaat vaak om een combinatie van 
werk, persoonlijkheid en privé. Nu is stress op zich 
niet iets slechts, zolang je maar de gelegenheid krijgt om ervan te herstellen, 
anders kun je in een burn-out terechtkomen.’ 
Tineke heeft diverse methoden tot haar beschikking om stress of een burn-out 
aan te pakken. ‘Zo bied ik de training ‘uit je hoofd, in je lijf’, die online te volgen 
is, gecombineerd met fysieke gesprekken op locatie of waarbij we wandelen. 
Meer informatie op www.uitjehoofd-injelijf.nl. En ik kan ook bijvoorbeeld EFT 
inzetten: Emotional Freedom Techniques, een prachtige en eenvoudige manier 
om spanningen uit je lichaam te krijgen en emoties te neutraliseren. Deze kun 
je ook zelf toepassen.’
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