
draait het om jou
Bij JP WerkRevisie

JP WerkRevisie ondersteunt sinds 1986 de
 ontwikkeling van mens en organisatie.



EEN NIEUW EN BLIJVEND PERSPECTIEF
OP WERK EN LOOPBAAN 
JP WerkRevisie is er voor iedereen met een loopbaan- of 

ontwikkelvraag. Onze begeleiding kenmerkt zich door een 

persoonlijke en op het individu gerichte aanpak.  

Wij combineren de invoelende diepgang van een persoonlijke 

coach met de praktische en resultaatgerichte aanpak van onze 

arbeidsmarktspecialisten.

PERSOONLIJK EN MENSGERICHT LOOPBAANADVIES 
Met een schat aan ervaring en kennis, richt de coach zich 

helemaal op jou om samen te ontdekken wat voor jouw keuzes 

en handelen van belang is. We komen nooit met een oplossing 

voordat de vraag helder is. Soms gaat het daarbij om het vinden 

van  “de vraag onder de vraag”. Daarbij doen we een beroep op 

alle lagen van je persoonlijkheid.

Ook als je jezelf al goed kent, ontdek je dieper liggende nieuwe 

krachten, onbewuste drijfveren of belemmerende overtuigingen. 

Met deze aanpak worden échte oplossingen en mogelijkheden 

gevonden. Je ervaart van binnenuit dat ze bij je passen, goed 

voelen en een duurzaam resultaat geven.

PRAKTISCH EN DOELGERICHT SOLLICITEREN
Het hoeft niet alleen te blijven bij het bepalen van de 

loopbaankoers. Door onze actuele kennis van de arbeidsmarkt, 

het solliciteren en de relevante netwerken ondersteunen wij jou 

bij het zetten van de volgende loopbaanstap en het krijgen van 

de gewenste baan.

De mogelijkheden brengen we samen met jou terug tot 

een keuze voor haalbare functies bij concrete bedrijven of 

instellingen. In een gezamenlijke aanpak ga je de arbeidsmarkt 

benaderen: je voert netwerkgesprekken, leert effectief 

gebruikmaken van LinkedIn en oefent sollicitatiegesprekken.  

We gaan doel- en resultaatgericht samen aan het werk.

JP WerkRevisie, voorheen Joosten & Partners, is een landelijk 

werkend bureau voor loopbaan- en organisatieadvies. 

 We slaan op een praktische manier de brug tussen mensen 

die in hun werk goed tot hun recht willen komen en de 

bedrijfsorganisatie die dat mogelijk maakt. 

www.jpwerkrevisie.nl

Twijfel je of je huidige werk nog wel bij je past en wil 

je onderzoeken of er ook andere loopbaanrichtingen 

interessant voor je zijn? Door loopbaancoaching of een 

ontwikkel assessment vind je antwoord op deze vragen.

Weet je al wat jouw volgende loopbaanstap moet 

zijn, maar vraag jij je af hoe je die baan kunt krijgen. 

Dan kunnen wij helpen met gerichte jobsearch, 

netwerkondersteuning of een sollicitatietraining. En als je 

verder wilt als zelfstandige, kunnen wij je verantwoord op 

weg helpen.

ONS AANBOD IN LOOPBAANBEGELEIDING
Loopbaanvragen zijn heel persoonlijk en voor iedereen 

verschillend. Ons aanbod is daarop afgestemd. Is je 

dienstverband beëindigd, en moet je op zoek naar een nieuwe 

baan? Wij begeleiden je in een outplacement van werk naar 

werk.

Als je écht wilt veranderen,
In je loopbaan.



Als je écht wilt veranderen,
In je organisatie.

DUURZAAM FLORERENDE MEDEWERKERS
IN EEN GROEIENDE ORGANISATIE
Wij begeleiden individuele medewerkers, leidinggevenden 

en teams bij het succesvol doorvoeren van gewenste of 

noodzakelijke veranderingen. Het gaat om ontwikkelen, groeien, 

vernieuwen en verbeteren. 

PAS VERANDEREN, ALS IEDEREEN ERIN GELOOFT
Onze praktische en inspirerende aanpak met persoonlijke 

diepgang doet een beroep op ieders individuele 

verantwoordelijkheid. Échte verandering ontstaat pas als 

iedereen die erbij betrokken is, gelooft dat het anders kan, bereid 

is om ook naar zichzelf te kijken en in actie wil komen.  

Door rekening te houden met de verschillende rollen en 

belangen en iedereen hierop aan te spreken, creëren wij 

draagvlak en voelt iedereen zich betrokken en gezien.

www.jpwerkrevisie.nl

Onze adviseurs beheersen hun vak en 

kennen hun gereedschap. Ze weten de 

deelnemers te motiveren om de opgedane 

inzichten te vertalen naar gedrag. 

Doordat de individuele deelnemers zelf 

regisseur zijn van het verbeterproces, 

zijn zij gemotiveerd om oude patronen in 

gedrag te doorbreken en nieuw gedrag te 

ontwikkelen. Wij ondersteunen dit proces 

met respect voor ieders persoonlijkheid 

en nemen de verantwoordelijkheid niet 

over. Wel spreken we mensen aan en geven 

hen inzicht in de effecten van hun gedrag 

op hun omgeving. Dat doen we zonder te 

oordelen en met oprechte betrokkenheid.

REVISIEGESPREK
Wilt u kennismaken met onze werkwijze en wat 

het u kan opleveren? Wij bieden u een vrijblijvend 

en kosteloos revisiegesprek met één van onze 

organisatieadviseurs. Op een open en vragende 

manier brengen wij knelpunten, vraagstukken en 

mogelijke oplossingen in kaart. Het is verfrissend 

om door andere ogen naar uw eigen organisatie 

te kijken.

ONS AANBOD IN ORGANISATIEONTWIKKELING

 Persoonlijke coaching

 Teamcoaching

 Leiderschapscoaching

 Verbetertrajecten 

 Assessments

 Onderzoek en analyse

HET RESULTAAT VAN ONZE ONDERSTEUNING

  irritaties en conflicten worden niet langer geaccepteerd en 

getolereerd als “normaal” of “onvermijdelijk”;

  werknemers hervinden zichtbaar het plezier in hun werk en 

presteren weer naar vermogen;

  mensen voelen zich weer betrokken en gewaardeerd, zijn 

daardoor gemotiveerd;

 problemen worden niet meer verbloemd of    

 gebagatelliseerd;

 problemen worden in de kern aangepakt, er wordt niet   

 meer naar zondebokken gezocht;

  er vallen geen mensen onnodig uit met burn-out en andere 

klachten;

  met veel commotie en tegen hoge kosten afscheid nemen 

van mensen met waarde komt niet of nauwelijks meer voor;

  mensen werken mee aan veranderingen omdat ze dat 

durven, willen en kunnen;

 Uitstroombegeleiding

 Medewerkeronderzoek 

 Re-integratie 2e spoor

 Trainingen en Workshops

 Burnout-preventie 

ONZE COACHES, VAKBEKWAAM EN SENSITIEF
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JP WERKREVISIE

De individuele mens die 
met plezier het beste uit zichzelf haalt.

De organisatie die 
optimaal gebruik maakt van ieders kwaliteiten.

HOOFDVESTIGING ZWOLLE


