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Van Bezieling naar Loopbaan in 7 Stappen 
 

 
 

Hallo, mijn naam is Bodo en ik ben LoopbaanRegisseur. 
 
De cursisten die ik begeleid, hoeven vaak maar 3 keer te 
solliciteren en hun sollicitatiegesprekken duren korter. 
 
Ze zijn succesvoller, trefzeker en verdienen beter. 
En het allerbelangrijkste: ze werken weer met hart en ziel! 
 
Dat zeg ik niet, dat zeggen mijn cursisten.  
Ze geven de trainingen een 8, 9 of 10 en hun nieuwe baan zelfs 
een 9 of een 10. Kijk en klik op Wat zeggen ze? 
 

 
 

Stap 1: Masterclass Bezieling in 1 Dag 
 
Iedereen heeft een ziel, maar bijna niemand weet hoe de ziel 
werkt. Hoe wil je dan een baan met hart en ziel scoren?  
 
Tijdens deze Masterclass kun je kennismaken met de aanpak 
van LoopbaanRegisseur en waarom dit zo succesvol is.  
 
Vandaag kun je in hoofdlijnen snappen hoe het leven in elkaar 
steekt, hoe jij in elkaar steekt, waarom je jouw obstakels en 
kansen ontmoet en hoe je een baan met hart en ziel vindt. 

 
 

Stap 2: Soul Power Training 
 
Je moeder heeft een moeder heeft een moeder heeft . . .  
Je vader heeft een vader heeft een vader heeft een . . .  
 
Vandaag ontmoet je je moeder en haar moeders.  
Vandaag ontmoet je ook je vader en zijn vaders.  
 
Jouw ziel komt voort uit beide lijnen. Je krijgt de kans om 
verbinding te maken met je wortels, met je bronnen, met je 
obstakels en hoe deze te overwinnen. Welkom thuis.  

 
 

Stap 3: Personal Power Training 
 
Je komt voort uit 3 elementen: je moeder, je vader en de relatie 
tussen hen. Ze hebben alle 3 invloed op wie en wat je bent.  
 
Elk ouderlijk huis, ruikt en voelt anders. In welk type gezin ben 
je opgegroeid en wat zijn de gevolgen voor je ziel en persoon? 
 
Tijdens deze 3 dagen ga je de plattegrond van je ziel snappen. 
Je ontdekt welke route je telkens neemt en handigere routes. 
Ook ontdek je je grootste zielstalenten; dat zijn je gaven. 
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Stap 4: Professional Power Training 
 
Je weet nu waar je vandaan komt en wie je bent.  
Hoogste tijd om te zien waar je naar toe gaat.  
 
Je ontvangt een compleet nieuw en uniek navigatiesysteem. 
Nu weet je wanneer je waar bent en hoe je makkelijker stuurt.  
 
Je ontdekt je levensopdracht. Dat is wat je in dit leven komt 
doen en leren. Ook ontdek je welke beroepen daarbij passen. 
Dat is je beroeping. Nu is je werk het verdienmodel van je ziel.  

 
 

Stap 5: Presentation Power Training 
 
Met welke zielshouding presenteer je je en met welke energie 
en grondtoon? Hoe kun je een groter publiek aantrekken? 
 
Je maakt een authentieke en pakkende Elevator Pitch. Daarmee 
kun je een sollicitatiegesprek met een half uur verkorten.  
 
Charisma is de sleutel. Ontdek hoe je jouw charisma voor je 
laat werken. Je ontvangt een kleding make-over en les in 
zakelijke etiquette om de klik optimaal te beïnvloeden. 

 
 

Stap 6: Promotion Power Training 
 
Het is de kunst om je ziel en bezieling in je promotie-middelen 
door te laten klinken, zodat je voor de ander tastbaar bent. 
 
Je gaat je beste beentje voorzetten, zodat je optimaal aandacht 
trekt met je foto, filmpje, CV, op LinkedIn en met je website. 
 
Toeval is wat je toe valt. Je ontdekt de functie van toeval of 
juist pech hebben. Ook leer je hoe het toeval juist jouw kant op 
komt, zodat je ‘toevallig’ de juiste vacature tegenkomt.  

 

Stap 7: Working Power Training 
 
De bal ligt voor het doel en moet erin. Je ontdekt de vroege 
signalen voor een klik of anti-klik in het sollicitatiegesprek.  
 
Wat zijn de meest gestelde en de moeilijkst vragen in het 
sollicitatiegesprek en hoe kun je er ijzersterk op antwoorden? 
 
Je ontdekt hoe je authentiek en krachtig regie in je loopbaan 
voert, hoe je de verkeerde werkgevers afwijst, hoe je de juiste 
werkgevers aantrekt en hoe je met de onderstroom mee vaart. 
 

 


