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Angst in loopbaan en re-integratie, van angst naar actie. 

In loopbaan en re-integratietrajecten komt veel angst voor bij deelnemers. Angst om stappen te 

nemen, te netwerken en te solliciteren. Vaak wordt deze angst in standaard programma’s 

onvoldoende onderkend of herkend. Angst maakt helaas geen deel uit van de transitiecurve. 

Meer kennis over angst voorkomt vertraging in het traject en stelt de kandidaat in staat sneller 

een nieuwe baan te vinden. YaYij geeft workshops, voor loopbaanprofessionals, van een dagdeel 

waarin je nader kennis maakt met het thema angst bij kandidaten in loopbaantrajecten. Ik ben 

Mark Postma, oprichter van YaYij , ex- angstpatiënt en een ervaren HR professional, loopbaan en 

re-integratiecoach. De combinatie tussen mijn eigen verleden en werkervaring zorgt voor inzicht 

en actie. 

 

Voor wie? 

 Loopbaancoaches, Re-integratiecoaches, Mobiliteitsadviseurs, 

UWV adviseurs en HR professionals.  

Waar gaan we mee aan de slag? 

 Wat is angst en hoe werkt het door in het lichaam? 

 Hoe herken je medewerkers/kandidaten met angst ? 

 Hoe ga je ermee om in het loopbaantraject of bij re-integratie? 

 Oefenen met gesprekstechnieken en interventies. 

 Hoe kun je de medewerker helpen zijn/haar angst om te buigen naar actie? 

Hoe? 

Deze workshop wordt aangeboden op basis van open inschrijving en in –company. 

Voor HR en loopbaanprofessionals die meer succes willen in trajecten waar angst en stress een 

belangrijke rol speelt. De workshop bestaat uit één dagdeel van 3.5 uur. 

Resultaat? 

Na deze workshop weet je hoe angst werkt en wat jij als coach kunt doen om angst bij 

medewerkers hanteerbaar te maken. Je kunt de medewerker helpen angst om te buigen naar 

actie. De kans op vertraging neemt af en de kans op duurzame (her)plaatsing zal toenemen. Ook 

ontvang je een werkboek met theorie over angst en concrete oefeningen die je samen met je 

kandidaten kunt doorlopen voor een snel resultaat. Tot slot heb je meer inzicht gekregen in een 

van de belangrijkste emoties bij veranderingsprocessen, angst. 

Kosten? 

Is de wens een maatwerk workshop voor eigen adviseurs of coaches? 

Neem dan contact op met YaYij voor een offerte. Het doel is, de kandidaten in beweging, van 

angst naar actie!  info@yayij.nl 
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