


❖ Voorstelling NextStep coaching: Peter Massy
❖ Kader
❖ Onze missie - wie we zijn
❖ Ons aanbod – formules

❖ Werkbaarheidscan
❖ Filmpje 
❖ Kenmerken
❖ De aanpak

❖ Een casus uit de praktijk

❖ Getuigenis: Nele Gerits: Vereniging WGC







NextStep helpt 
mens en organisatie 

in hun kracht te zetten.

Samen gaan we voor
loopbaangeluk.





NextStep werd opgericht in 
2015 door Filip Bauwens, 

tevens oprichter van PROPEL 
(coaching voor ingenieurs) en 
mede-oprichter van non-profit 

organisaties zoals Kauri 



70 coaches in Vlaanderen en Brussel

Nauwe samenwerking met huisartsen

Coaches hebben zelf ervaring in 

bedrijfsleven/openbare sector

Coaches hebben ook expertise in burn-

out, bore-out, hoogsensitiviteit

Coaches doorlopen jaaropleiding met 
12 opleidingsdagen.





coaching op thema’s zoals 

❖ communicatievaardigheden

❖ leiderschap

❖ burn-out/bore-out

❖ fijngevoeligheid

❖ conflicthantering

❖ loopbaan

❖ zingeving



❖innerlijk leiderschap, 

❖coachende vaardigheden

❖omgaan met burn-out 

voor managers



❖ Teamcoaching

❖ Radical Collaboration® 



❖ Welzijnstraject

❖ Outplacement 

❖ Webinars inclusief coaching

❖ All-in coaching formule





❖ In house

❖ Open

❖ Digitaal

❖ In de natuur

❖ Equicoaching



❖ Groter geheel

❖ Historiek

❖ Blik vooruit



❖ …en de eerstvolgende het meest!

❖ Die stap dient op uw maat te zijn

❖ Samen een weg afleggen: feedbackmomenten



❖ Een groot hart voor de mensen 

❖ Werken vanuit beleving. Het hoofd dient het hart

❖ We zijn tegelijk hard zijn voor de feiten: 

• We onderbouwen onze trainingen met wetenschap en 
onderzoek

• We maken afspraken rond output



• Innerlijke motivatie is de sleutel tot verandering

• Verankering vindt slechts plaats door de boodschap 

te herhalen

• Mix groep en individuele aanpak







❖ Opbouwend

❖ Realiteit onder ogen zien

❖ Blinde vlekken wegwerken

❖ Bevraging is aanleiding voor ‘spreken met elkaar’

❖ Open communicatie: 

feedback geven op alle suggesties!



Kwantitatieve vragenlijst + ruimte voor suggesties/vragen
Vrijwillig

Confidentieel

Presentatie resultaten aan management

Combineren 
naar eigen 
behoeften

Laag 2 

Laag 1

4.
Opvolg

meeting

1.
Presentatie
Resultaten 

aan 
medewerkers

2.
Workshops of 

world-café

3.
Strategie 

meeting met 
management 

5.
Mix & Match 
Groeipakket



Kwantitatieve vragenlijst + ruimte voor suggesties/vragen

• eisen die het werkt stelt

• invloed die men heeft op de 
job/taken/omgeving

• ondersteuning die men ervaart

• materiële werk condities

• werkbelasting, stress

• verloning

• flexibiliteit

• verbinding met het bedrijfsdoel/missie

• hoe de interne communicatie wordt ervaren

• hoe het leiderschap wordt ervaren

• eigen wendbaarheid en inzetbaarheid binnen het bedrijf

• de mate waarin het potentieel wordt benut

• de mate waarin men de job als zinvol ervaart

• hoe gelukkig men zich voelt op het werk en algemeen

• hoe gezond men zich voelt

• work-life balans

Vrijwillig
Confidentieel

Laag 1



Kwantitatieve vragenlijst + ruimte voor suggesties/vragen
Vrijwillig

Confidentieel

Presentatie resultaten aan management

De presentatie aan management omvat:

• De resultaten worden grafisch toegelicht
• Het gemiddelde, spreiding en de extremen toegelicht
• De verschillen tussen afdelingen (andere centra), leeftijdsgroepen, diploma, geslacht, anciënniteit, 

deel/voltijds werk, soort contract e.a. worden toegelicht
• De antwoorden op de (evt.) open vragen toegelicht
• Er is tijd voor vragen vanuit het management

Het verslag omvat de resultaten, verder vragen voor analyse en de te maken aanpassingen aan de 
presentatie.

Laag 1



Presentatie
Tijd voor vragen
Aanpassingen

Korte 
presentatie
Brainstorm 
aanpak en 
suggesties

Resultaten 
brainstorm
Prioriteiten
Hoe realiseren

Opvolging acties

Combineren 
naar eigen 
behoeften

Laag 2
4.

Opvolg
meeting

1.
Presentatie
Resultaten 

aan 
medewerkers

2.
Workshops of 

world-café

3.
Strategie 

meeting met 
management 

5.
Mix & Match 
Groeipakket

Workshops en 
trainingen op 
maat





Kwantitatieve vragenlijst + ruimte voor suggesties/vragen
Vrijwilligheid

Confidentialiteit
Apart of niet

Presentatie resultaten aan Vereniging

1.
Diepte 

interviews

2.
Presentatie
Resultaten 

aan mgt

3. 
Workshop

4.
Strategie 
meeting 

5.
Opvolg

meetingCombineren 
naar eigen 
behoeften

Laag 2 WGC

Laag 1 VWGC



❖ Deelname, keuze diensten op WGC niveau:   1 week

❖ Overleg vragenlijst, timing bevraging 

❖ Doorlooptijd vragenlijst : 1maand

❖ Presentatie aan VWGC: 2 weken

❖ Diensten aan WGCs: volgens afspraken die gemaakt
worden zodra we timing vastgelegd hebben

❖ Workshops op maat: burn-out&stress preventie, 
communicatie, conflicthantering, leiderschap,…







WIJ WILLEN PARTNER ZIJN
VAN ORGANISATIES 

DIE HET LOOPBAANGELUK 
WILLEN VERHOGEN



 www.loopbaangeluk.be

 info@nextstepcoaching.be

0477 / 85 59 98

http://www.loopbaangeluk.be/
mailto:info@nextstepcoaching.be

