Mieke Vogelpoel heeft meer dan 25 jaar ervaring als loopbaancoach en werkt al heel veel
jaren met succes voor cliënten van het UWV. Vóór 2016 via IRO’s, vanaf 2016 via Werkfit
Maken en Naar Werk trajecten. Als je cliënten hebt die een WIA- of een ziektewet UWV
uitkering hebben, dan heeft Mieke Vogelpoel Coaching het meest passende antwoord!

Mieke Vogelpoel Coaching werkt praktijk- en resultaatgericht, levert kwaliteit
en is duidelijk. Wij werken graag samen met de adviseurs van het UWV.
Onze cliënten geven ons een tevredenheids rapportcijfer van 7,7.
Onze diensten voor het UWV
Coaching
Werkfit Maken:
In een Werkfit Maken kan, afhankelijk van het werkplan en de behoefte van de cliënt,
gewerkt worden aan:
• het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit.
• het versterken van werknemersvaardigheden.
• het in beeld brengen van de arbeidsmarktpositie. Er kan ook gebruik gemaakt
worden van de netwerken van Mieke Vogelpoel en Patricia Coers.
Naar Werk:
In een Naar Werk traject krijgt de client, ook naar behoefte, sollicitatietraining,
jobmarketing, jobhunting en netwerktraining.

Opleiding tot coach
Inmiddels hebben 2 UWV cliënten de opleiding tot loopbaancoach van Mieke Vogelpoel
Coaching met succes afgesloten. Tijdens de opleiding leer je in 10 bijeenkomsten werken
met de instrumenten die je nodig hebt bij (loopbaan)coaching.

Voor het UWV werkt Mieke Vogelpoel samen met Patricia Coers van Parcoers HRM &
coaching
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Patricia Coers heeft ruim 12 jaar ervaring als loopbaancoach. Naast haar werk als
loopbaancoach werkt zij als interim HR manager. Dit maakt dat zij veel ‘feeling’ heeft en
houdt met het bedrijfsleven en op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen op het
gebied van werk en loopbaan.
Kwaliteit, daadkracht, doortastendheid en humor, daarmee heeft Patricia gedurende de
afgelopen 12 jaar een vaste klantenkring opgebouwd.

De weg omhoog loopt zelden recht!
Parcoers hrm & coaching helpt mensen het beste uit zichzelf te halen. In het werkzame leven
komen mensen tal van uitdagingen en obstakels tegen. Hoe ga je hiermee om? Het
inschakelen van een loopbaancoach kan je helpen het soms hobbelige loopbaanpad met meer
zelfvertrouwen en doelgerichter te bewandelen. Op jouw loopbaanpad, loopt Parcoers een
stukje met je mee!

Patricia Coers is Noloc erkend loopbaanprofessional.
Groenekanseweg 246C
3737 AL Groenekan
Telefoon: 06-11299930
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