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eladvies
WAHEEDA SHADOOD



Je bent 45 +,  

HBO-/WO-opgeleid,

in loondienst of freelance,

specialist, vakmens, deskundige,

met zoveel ervaring dat je expert bent,

je staat positief in het leven, 

je wilt je graag nog verder ontwikkelen,

maar helaas: druk, druk, druk,

want je hebt niet alleen werk- maar ook privé veel

verantwoordelijkheden,

en, laten we eerlijk zijn je gaat mee in de waan van de

dag zonder je echt af te vragen wat jij nou zelf wilt,

toch denk je wel eens na over de volgende stap,

of, waarom je (nog) doet wat je doet?

 

H e r k e n  j e  d i t ?



DAN IS MIJN GRATIS
45+ PERSOONLIJK,

TAILORMADE
ONTWIKKELADVIES

IETS VOOR JOU!

want ik - Waheeda Shadood - ben de expert die als
geen ander jouw situatie snapt en die expertise

heeft in het INSPIREREN, COACHEN en
EMPOWEREN van professionals met jouw signatuur.

 
En, die durft om een RESULTAATAFSPRAAK met je

te maken.
 

Het 45+ ontwikkeladvies  voor álle werkenden vanaf
45 jaar, wordt betaald door het Rijk. Ik kies specifiek

voor hoger opgeleiden.
 
 



Because I have been there, have
done it and have learned

valuable lessons!

Lessen die ik met jou wil delen.
Die rusten op de waarden:

HEART/HART

GUTS/LEF

CLARITY/HELDERHEID



In 4 maatwerksessies (t.w.v. € 600,-) gaan we
van waar je nu staat naar wat je volgende
stap is. Jouw behoefte en context staan
centraal en niet mijn methodieken. 
 
Door de jaren heen heb ik intuïtie ontwikkeld
voor wat er écht speelt. Ik wil daarom nog wel
eens de vinger op de zere plek leggen.
 
We stappen af van vaagheden en abstractie
en gaan over tot concreet en praktisch. Als wij
klaar zijn, weet jij wat je de volgende dag te
doen staat.
 
Omdat ik betaald wordt uit een
subsidieregeling hebben we toch wel wat
papierwerk. Dat neem ik jou grotendeels uit
handen. 
 
 

c o n c r e e t ?



p r a k t i s c h ?

De sessies worden 2-wekelijks gepland. Mocht
je sneller willen dan kan dat. De frequentie
stemmen we samen af.
 
De locatie is over het algemeen in Utrecht en
goed bereikbaar met het OV en met de auto.
Mocht dat een probleem zijn dan kunnen we
halverwege afspreken.
 
Wij plannen zowel persoonlijke of skype
gesprekken.
 
 



E R v a r i n g e n  v a n

k l a n t e n ?

I did a powerful exercise at Waheeda's place. To get more clarity
about the connection between me and my business. Waheeda
asked powerful questions and provided silence allowing me to dig
into my inner thoughts.
Digging and finding my 3 core values is a great present. A gift to
my true self.
What I found: My purpose in life is to guide others in achieving
their potential . With a strong drive for equality (I am because
we are). And all in a meaningful way.
 
Thank you Waheeda. Food for thought, to develop my business
to the next level.
 
Mertine Middelkoop- Van Klooster - Trainer and Coach



h o e  v e r d e r ?

Bel mij om een afspraak te maken voor onze eerste
sessie. Voorafgaande aan deze sessie vul je de
vragenlijst in van Regioplan. Deze mail ik jou na het
maken van de eerste afspraken. 
 
Regioplan is de uitvoerende-organisatie van de 45+
regeling. Ik sta op de site van Regioplan geregistreerd
als coach. (Ik ben overigens veel meer dan dat Kijk
vooral even op mijn                                )
 
De vragenlijst kan je dan weer scannen en terug
mailen. Ik doe dan de online invuloefening. Daarnaast
zijn er formats voor gespreksverslagen, een formulier
over de geleverde prestaties (van mij) en een
toestemmingsverklaring die in de loop van de sessies
worden ingevuld en waar jouw handtekening
onderstaat. 

 

linkedin-profiel

https://www.linkedin.com/in/waheedashadood/


Brochure van de Rijksoverheid over de regeling
ontwikkeladvies voor vijfenveertigplussers 

Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies 45plusser

m e e r  i n f o ?

Zie links hieronder voor meer info of bel mij gerust..

De regeling is niet oneindig. Bel mij snel
om een afspraak te maken. 

 
This is a once in a lifetime offer!

 
Bel of whatsapp 06-11346979 

 
Tot snel!

Waheeda Shadood

https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/tijdelijke-subsidieregeling-ontwikkeladvies-voor-vijfenveertigplussers/documenten/publicaties/subsidies/tsov/uitvoeren-en-verantwoorden/brochure-ontwikkeladvies-werkenden
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/tijdelijke-subsidieregeling-ontwikkeladvies-voor-vijfenveertigplussers



