Loopbaancoaching
Wie zijn wij?
Marianne Geurts is psycholoog. Zij heeft veel ervaring met het trainen en coachen van professionals in gezondheidszorg en bank- en
verzekeringswezen. Daarnaast werkt zij bij de huisartsenopleiding
als gedragswetenschapper. Kernwoorden in haar aanpak zijn
respect, kracht en plezier.
Corine Adams is A&O - psycholoog. Zij is (loopbaan)coach voor
professionals in veeleisende posities in het bedrijfsleven en in de
gezondheidszorg. Zij is lid van het NIP en NOLOC. Haar meerwaarde ligt in het combineren van haar analytisch vermogen met haar
sterke intuïtie, humor en empathie (zie ook www.corineadams.nl).

Contact
Heb je interesse in een oriënterend gesprek dan kun je contact
opnemen via onderstaande telefoonnummers.

Met vriendelijke groet,

Geurts & Adams
Coaching, Advies en Training
T 024-3600655
M 06-22553036
ceder.mgeurts@hetnet.nl/ info@corineadams.nl

Grafisch ontwerp: Marjan van Onna

voor startende huisartsen

Gefeliciteerd met het behalen van je huisartsdiploma. Een mooie
kroon op een pittige studie. Het begin van een nieuwe fase: met
plezier en voldoening huisarts zijn.
Geurts & Adams, Coaching, Advies en Training heeft een aanbod
ontwikkeld ter ondersteuning van net afgestudeerde huisartsen.
Je komt namelijk voor een aantal belangrijke keuzes te staan.
De beslissingen die je nu neemt zijn van grote invloed op je toekomstige werk als huisarts. Alle reden dus om hier goed bij stil te
staan. Het aanbod bestaat uit persoonlijke coaching enerzijds en
begeleiding bij het ondernemerschap anderzijds.

Persoonlijke Coaching
Weten wie je bent, weten wat je wilt, weten wat je wel en niet
kunt; dat is de juiste basis voor een goede loopbaan en voor het
maken van de juiste keuzes. Zeker na het afronden van een studie,
is dit een natuurlijk moment om jezelf een aantal vragen te stellen,
te evalueren, keuzes te maken en een koers uit te zetten richting
toekomst.

• Wat voor keuzes ga je maken in je loopbaan: houd je van avontuur; van zekerheid; van orde; van het runnen van een eigen
praktijk, solo of in samenwerking met anderen; van waarnemen in verschillende praktijken? Ga je in loondienst? En wat
heb jij er allemaal voor over?
• Wat voor strategie ga je volgen richting de arbeidsmarkt: Is er
een overschot of tekort aan huisartsen? En kun je eisen stellen? Kun je dit aanbod afslaan? Is een poos waarnemen een
reële optie bij een sterk fluctuerende vraag?
Persoonlijke coaching is planmatig, doelgericht en eindig. Aan het
begin van het ontwikkeltraject stellen we samen reële doelen vast,
en tussentijds evalueren we deze regelmatig. Je krijgt inzicht in je
persoonlijk profiel, en wat het beste daarbij aansluit; en inzicht in
de relatie tussen het eigen gedrag en succes in je loopbaan.

Begeleiding bij het ondernemerschap
Wanneer je je keuze hebt gemaakt, kom je weer totaal andere vragen en uitdagingen tegen; allerlei vragen op financieel, fiscaal,
juridisch en organisatorisch gebied. Dit kun je allemaal in je eentje
uitzoeken, of samen met andere startende huisartsen.

• Wat voor ondersteuning bij het ondernemerschap kun je gebruiken: welke risico’s moet je verzekeren en hoe, bijvoorbeeld je
arbeidsongeschiktheid en je pensioenvoorziening? Hoe run je je
praktijk zo efficiënt mogelijk? Hoe ga je onderhandelen met
zorgverzekeraars? Hoe regel je alles financieel? Hoe zet je je
administratie op? En hoe regel je je automatisering?
Begeleiding bij het ondernemerschap is vooral praktisch van aard
en gericht op het geven van informatie. Samen met inhoudelijke
deskundigen, bijvoorbeeld financiële adviseurs, juridische deskundigen en ervaren huisartsen, worden themabijeenkomsten en
workshops georganiseerd. In deze bijeenkomsten wordt praktische
informatie gegeven en worden vragen beantwoord. Je hoeft het
wiel nu eenmaal niet meer zelf uit te vinden.
Daarnaast kan intervisie of een training managementvaardigheden
onderdeel van je programma zijn.

Resultaat
Je hebt na afloop zicht op je loopbaan; je weet wat bij je past en je
neemt de leiding over je loopbaan. Ook ben je goed toegerust voor
het zelfstandig ondernemerschap.

Procedure
Wanneer je interesse hebt in dit aanbod, kun je contact met ons
opnemen voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. Wanneer je
verder wilt, wordt een voorstel op maat gemaakt met daarin de
doelen en kosten.

