
Persoonlijk profileren, met een professioneel magazine

Wat is jouw verhaal?



Word goed gevonden. 
Door jezelf én anderen. 
Inspireer met jouw kijk op de wereld. 

Wie ben jij en waarmee wil jij het verschil maken?  
Die vraag staat centraal in dit ontdekkingstraject. 

Het resultaat? Een helder verhaal over wie jij bent, wat jij 
komt brengen en waarvoor mensen bij jou terecht 
kunnen. Tastbaar gemaakt in een prachtig persoonlijk  en 
professioneel magazine waarmee je jezelf écht neerzet!



Voor de ondernemer die zichzelf 
helder wil positioneren

Wat levert het mij op? 
Helderheid over wie je bent en wat je komt 
brengen. Verpakt in een professioneel 
magazine.  

Het magazine… 
-Je leven en ervaring in beeld 
-Jouw 10 seconden boodschap 
-Door andere ogen (testimonials) 
-Dit ben ik ook  
-1 column van jouw hand (jouw expertise) 

Hoe ziet het traject eruit? 
-Deelname Coverworkshop (1 dag) * 
-3 online coachings sessies  van 1 uur 
-1 waardepropositie interview met jou! 
-1 online magazine design kick-off 
-Regelmatig contact met je magazine designer 

Doorlooptijd 
Drie maanden 
Investering  € 2.495 per persoon 

Professional in beeld
Voor de professional die goed 

gevonden wil worden

Executive in beeld
Voor de executive die een 

heldere visie wil uitdragen

Wat levert het mij op? 
Moedig leiderschap. Een visie vanuit jouw drive 
helder verwoord om je organisatie mee te 
inspireren.  

Het magazine… 
-Je leven en ervaring in beeld 
-Door andere ogen 
-Column(s) & feature article  van jouw hand 
-Visie op leiderschap 
-Lessons learned 

Hoe ziet het traject eruit? 
-6 online coaching sessies van 1 uur 
-4 online interviews met jou! 
-2 online design sessies van 0,5 uur 
-Regelmatig contact met je magazine designer 
-4 live VIP dagen / 2 weekenden 
-Sparringspartner op afroep 
-Lanceringsfeest 

Doorlooptijd Zes maanden 
Investering € 14.995 per persoon

Ondernemer in beeld

Wat levert het mij op? 
Helderheid over waar je staat en waar je naar 
toe wilt in je werk en leven. Je creëert een 
mijlpaal met een tastbaar resultaat. 

Het magazine… 
-Je leven en ervaring in beeld 
-Jouw 10 seconden boodschap 
-Door andere ogen 
-Dit ben ik ook 
-Column(s) van jouw hand 
-Feature artikel ( jouw expertise) 

Hoe ziet het traject eruit? 
-Deelname Coverworkshop (1 dag)* 
-6 online coaching sessies van 1 uur 
-2 online interviews met jou! 
-2 online design sessies  
-Regelmatig contact met je magazine designer 
-Insights Discovery profiel 

Doorlooptijd Vier maanden 
Investering € 4.995 per persoon 

Wie ben jij?

* de coverworkshop hoeft niet als eerste stap plaats te vinden



Professional in beeld
Waarmee wil ik het verschil maken?  
Draag ik nog wel bij aan waar ik in geloof?   
Waarin wil ik goed gevonden worden? 

Gun jezelf eens serieus de tijd en ruimte om met deze vragen aan de slag te gaan. Dit 
loopbaanprogramma is iets voor jou als jij je krachtige keuzes wilt maken in jouw werk en leven. 
Zodat je weet waar je voor staat. Zorg voor je eigen duurzame inzetbaarheid! 

Dit traject resulteert in een helder verhaal, vormgegeven in een prachtig persoonlijk magazine 
waarmee je jezelf écht neerzet! 

Wat levert het traject mij op? 
Aan het einde van het traject… 
- Heb je helder wat de volgende stap in je carrière is  
- Heb je jezelf als professional neergezet. Weet je waar jij impact mee maakt. 
- Heb je weer contact kunnen maken met wat je echt wilt. Waar je aan wil bijdragen.  
- Heb jij (en je omgeving) duidelijk: Hiervoor moet je bij mij zijn! 

Gun jezelf deze ontdekkingsreis. En ervaar de energie van trots! 



Interview

Professional in beeld
Dit ontdekkingstraject gaat zowel over de weg naar binnen (coaching) als de weg naar buiten (het magazine). In de online leeromgeving vind je de modules die horen bij het 
helder krijgen van je verhaal. In de coachingsgesprekken werken we samen aan de inhoud van het magazine. Ik stel je prikkelende vragen om de essentie van je verhaal boven 
tafel te krijgen, we sparren over de puzzelstukjes maar ook over het geheel. We maken je magazine ‘from scratch’ maar we hebben natuurlijk vele voorbeelden en templates 
om je te inspireren. Met je magazine designer houd je regelmatig contact over de voortgang. Het plaatje hieronder geeft de onderdelen weer waarbij de coverworkshop niet 
perse als eerste komt. 

Coaching 
sessie II

Waarom Hoe & WatWaarom ik?

Toegang tot de online leeromgeving “Mijn Kairos” voor oefeningen, voorbeelden en inspiratie

Coaching 
sessie IV

Coaching 
sessie VI

Coverworkshop*
Magazine  

Design  
kick off

Interview

Coaching 
sessie III

Coaching 
sessieV

Coaching 
sessie I



De inhoud van je magazine (een voorbeeld) 

1.                Front Cover 

2.                Je Why/10 seconden boodschap 

3.                Inleiding 

4. & 5.        Column / Artikel 

6. & 7.        Je levenslijn/het verhaal tot nu toe 

8. & 9.        Door andere ogen 

10. & 11.   Column/Artikel 

12. & 13.   Dit ben ik ook 

14. & 15.   Hier moet je mij voor hebben 

16. & 17.   Column / Artikel 

18. & 19.   In de volgende editie: je ambitie  

20.              Back Cover 

Bij dit pakket: 
20 professioneel gedrukte exemplaren, PDF bestand om te delen en een online doorbladerbare 
versie op Issuu (deelbaar via een link - leuk voor op je website) 



Professional in beeld
Wat kost het?

De investering voor een Professional in beeld traject inclusief jouw persoonlijk magazine is €4.995.  

De investering die je hiermee maakt in jezelf is natuurlijk onbetaalbaar :-) 
Realiseer je dat wanneer je dit traject aangaat, je niet investeert met euro’s maar ook met tijd. 
Hoeveel tijd je besteedt is afhankelijk van hoe diep je wilt gaan.  
Neem de tijd voor jezelf en gun jezelf deze ontdekkingsreis! 

Al onze prijzen zijn exclusief BTW en inclusief alle materiaalkosten, reistijd en reiskosten.  

Wat levert het mij op? 
Helderheid over waar je staat en waar je naar 
toe wilt in je werk en leven. Je creëert een 
mijlpaal met een tastbaar resultaat. 

Het magazine… 
-Je leven en ervaring in beeld 
-Jouw 10 seconden boodschap 
-Door andere ogen 
-Dit ben ik ook 
-Column(s) van jouw hand 
-Feature artikel ( jouw expertise) 

Hoe ziet het traject eruit? 
-Deelname Coverworkshop (1 dag)* 
-6 online coaching sessies van 1 uur 
-2 online interviews met jou! 
-2 online design sessies  
-Regelmatig contact met je magazine designer 
-Insights Discovery profiel 

Doorlooptijd Vier maanden 
Investering € 4.995 per persoon 

Voor de professional die goed 
gevonden wil worden



Wil je samen aan de slag?

marieke@kairos-consultancy.com 
06 31 33 88 62 

susan@kairos-consultancy.com 
 06 30 90 30 03

Neem contact met één van ons op. Wij zijn er om je vragen te beantwoorden. 

www.kairos-consultancy.com

mailto:marieke@kairos-consultancy.com
mailto:susan@kairos-consultancy.com
http://www.kairos-consultancy.com


De impact van trots
Wij geloven dat ieder individu een unieke bijdrage heeft in onze maatschappij. En dat die bijdrage het best tot zijn recht komt als je als mens je hele zelf in 

kunt zetten bij wat je doet. Ruimte voor je hele zelf in je werk is dus essentieel voor het succes van zowel het individu als de onderneming. 

Je hele zelf inzetten begint bij weten wie je bent en waar je voor staat. Wat jouw unieke bijdrage is. Zelfinzicht als belangrijkste basis om jouw Eigen 

Verhaal te vertellen én verder te brengen. Het is dé manier om zelf vorm te geven aan jouw leven en werken. Het maakt trots! 

Kairos helpt je daarbij. Wij inspireren je graag om te ontdekken wat jou (of jouw team) uniek maakt en helpen je om dat krachtig en positief neer te zetten. 

Zodat je niet alleen weet wat jouw (jullie) Eigen Verhaal is, maar dat ook met trots en plezier uitdraagt. 

Want iedereen mag trots zijn op zichzelf. Misschien wel dé sleutel tot succes.


