
Jouw Kaart van de Toekomst

Kunnen we samen 
jouw grenzen verleggen?

BTR

Hoe ziet jouw kaart van de toekomst eruit? Misschien zie je er als een 
berg tegenop, zit je op een zijspoor of sta je voor een ingewikkeld 
knooppunt… Is deze baan jouw eindbestemming?
 
De kansen lijken te keren. Het is nu tijd om antwoorden te vinden 
op vragen over jouw toekomst. Eindelijk een andere baan of snel  
uit de WW? Je wilt plezier in je werk en je wilt werk met vooruitzicht.  
Misschien als eigen baas, maar altijd met de controle over jouw  
mogelijkheden. 

Werk met BTR coaching in zeven stappen naar een scherp professio-
neel profiel én een energiek actieplan voor jouw ideale baan. 

www.btrcoaching.nl

BTR



ONTDEK JE KRACHT IN ZEVEN STAPPEN

WETEN WAT JE KUNT…. IS WETEN WAT JE WILT… 

1 Stap 1: je kernkwaliteiten
2 Stap 2: drijfveren en persoonlijke waarden
3 Stap 3: energiebronnen en stressbronnen in het werk
4 Stap 4: wat neem je mee uit je verleden?
5 Jouw Kaart van de Toekomst!
6 Actieplan A: haalbare acties in de juiste volgorde
7 Plan B: een plan voor moeilijke tijden

Kijk voor meer info op www.btrcoaching.nl

Tijdens elke ontmoeting zetten we een stap voorwaarts. Jouw thuiswerkop-
drachten versnellen het leerproces. De richting die jij wilt gaan wordt staps-
gewijs in kaart gebracht.
Wat je kunt … 
Wat je wilt ….
Wat bij je past …

WAT JE GAAT DOEN!
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Nieuw doel



MIJN WERKWIJZE IS:

•  oplossingsgericht: jouw doel, en niet jouw probleem, staat centraal in een 
coachtraject; een doel geeft energie, richting en focus, terwijl een probleem 
vooral energie kost en stress oplevert.

•  praktisch: natuurlijk praten we, maar je oefent vooral met nieuw gedrag,  
zowel bij mij in een sessie als tussen de sessies in; want in de praktijk van 
alledag vinden uiteindelijk de gewenste veranderingen plaats.

•  stimulerend: de verantwoordelijkheid voor het bereiken van je coachdoel ligt 
bij jou; ik steun en stimuleer je daarbij op een positieve manier, door te bena-
drukken wat goed gaat.

Anita van Vlerken, trainer/coach/ 
eigenaar Associatie voor Coaching

“Dianne is als coach 
authentiek en integer. 

Ze is zorgvuldig  
en respectvol”

BTR

Tim Bosch, 
onderzoeker/adviseur bij TNO

 “Wat mij met name 
in Dianne ’s benadering 

aanspreekt is  
de praktijkgerichte  

aanpak”

Jouw Kaart van de Toekomst

Voorbeeld van succes: 
Projectleider onderzoek vond na ontslag binnen 3 maanden 
een andere baan, omdat ze na dit programma precies  
wist wat ze wilde en klaar was voor haar toekomst toen  
ze boventallig werd.



 “Je hebt altijd 
 een keuze….”

BTR coaching, Eikendonk 3, 5268 LB Helvoirt
06 2509 7811 | info@btrcoaching.nl | www.btrcoaching.nl

Dr. Dianne Commissaris begon haar werkzame leven in de wereld van de bewe-
gingswetenschappen. Zittend werk is volgens haar een “ongezonde duursport”.

In 2012 maakte ze een bewuste keuze en startte BTR coaching. Met een ‘heldere 
geest’ en een ‘warm hart’ is ze inmiddels al voor veel mensen die vooruit willen 
van betekenis geweest. De opleiding Certified Professional Coach biedt haar een 
professionele legitimatie voor de natuurlijke feeling die ze heeft om mensen te 
begeleiden.
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JOUW KAART VAN DE TOEKOMST: 

Coachprogramma bestaande uit 7 sessies en 6 uitdagende opdrachten. BTR  
hanteert verschillende tarieven voor particulieren en bedrijven. Deze vindt u op 
de website van BTR. Bekijk daar ook de andere programma’s van BTR coaching.

Een bewuste investering  
in een BTRe toekomst!


