
Maatwerk in persoonlijke en teamontwikkelingstrajecten 
Stap voor stap naar 
de passie in je werk
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HUMAN RESOURCES

TEKST miRiAm vAN ESvEld   

Mariëlle de Graaf had verschillende func-
ties in het bedrijfsleven en is praktisch ge-
organiseerd van aard. Dit vind je terug in de 
planmatige en heldere aanpak van Passion4-
work. Kennismaken en de ‘klik’ voelen is 
niet het enige wat aandacht heeft in het eer-
ste gesprek. Er is direct duidelijkheid over 
de verwachtingen, de opbouw van de coa-
ching, werkafspraken en de interne commu-
nicatie. 
Het stappenplan voor de coaching laat de 
zorgvuldigheid zien waarmee  Passion4work 
aan de slag gaat. Tegelijkertijd is het een 
prettig houvast voor de professional, om ef-
fectief van start te gaan. 

Een eigen plan maken 
Even stilstaan en ‘in de spiegel kijken’. Het 
helpt, om je persoonlijke ontwikkeling een 
impuls te geven. In persoonlijke gesprek-
ken, testen en praktische vragenlijsten on-
derzoek je met Passion4work waar jij ener-
gie van krijgt, wat jouw wensen en talenten 

zijn. “Het geeft je inzicht, hoe je voortaan 
de regie in eigen handen neemt. Als je weet 
wat je wilt, maak je gerichte keuzes.”, zo 
vertelt Mariëlle de Graaf over haar passie, 
haar werk. Om je sterk te maken en daad-

werkelijk een verandering in gang te zetten, 
combineer je daar waar nodig de coaching 
met trainingen. De aanpak loont voor de 
professional. En wat, als het in een team niet 
lekker loopt? 

Inspiratie voor het team 
Je weet, dat je talent in huis hebt, maar het 
team voelt als los zand. Onuitgesproken is-
sues, prestaties blijven achter. Hoe door-
breek je de vaste patronen? Mariëlle de 
Graaf maakt zich snel eigen met de cultuur, 
de processen en de vraagstukken. Met dit 
inzicht, haar frisse blik en een prettige do-
sis intuïtie zet zij het team weer in bewe-
ging. Zij leren elkaars handelen beter te be-
grijpen, benoemen de knelpunten én komen 
tot de verbeteringen.

Maatwerk 
Passion4work geeft veel aandacht aan het 
opbouwen van een goede relatie met de or-

ganisatie en de professional. Als je elkaar 
kent, voel je beter aan wat bij de ander past. 
Het doel van de coaching stel je samen vast 
en je vindt ook het juiste traject samen uit, 
maatwerk via ‘co-creation’. De effectiviteit 
van het coachingstraject komt uitgebreid aan 
de orde in de eindevaluatie. Het is niet zo-
maar het ‘stokje doorgeven’ van coach naar 
klant. Juist als het er op aan komt, doen!, is 
het prettig dat Passion4work nog met je mee 
kijkt. �

Je voelt je goed bij je dagelijks functioneren. Je focus ligt op een pakket van taken en je 
agenda laat zien dat je genoeg te doen hebt. Toch is het zinvol stil te staan bij de vraag; wat 
doe ik en hoe? wat kan ik? wat wil ik? “Benut jij jouw talenten en volg jij je passie? Het maakt 
jouw inzetbaarheid duurzaam. Je blijft met plezier naar je werk gaan.”, mariëlle de Graaf van 
Passion4work weet dat het voor iedereen bereikbaar is. Passion4work biedt oplossingen aan 
professionals en organisaties om de complexe vragen inzichtelijk te maken.

“Mariëlle de Graaf coacht op een duidelijke en praktische manier. Haar 
sprankelende directheid en enthousiasme werken aanstekelijk.”

“Af en toe even stil 
staan, helpt om verder 
te komen. Als je doet 
wat bij je past, ben je 

op je best.”

Passion4work
the art of development 
Grondmolen 7 
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T:  0164 – 630302 
E:  m.de.graaf@passion4work.nl
I:  www.passion4work.nl 
 twitter.com/passion4work 
 facebook.com/passion4work
 www.youtube.com/
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