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Reken af met doemscenario's en vind de baan van je dromen Je bent toe aan verandering en droomt van ander werk.
Of je verkeert in onzekerheid, hebt je baan verloren en wilt heel graag weer aan de slag. Maar hoe kom je in deze tijd
nog aan een baan? Dit boek helpt je op een andere manier naar je leven te kijken. Het opent de deur naar een wereld
van onbegrensde mogelijkheden. Ook leert het je af te rekenen met belemmeringen die de stap naar een nieuwe baan
in de weg staan. De vele praktische oefeningen leiden je naar concreet succes. Je ontwikkelt een nieuw perspectief en
doorbreekt de negatieve spiraal. Resultaat: de baan van je dromen.
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