
COACHING PRODUCTEN

COACHING OP PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT

€ 2.625

Een traject bestaande uit 6 individuele gesprekken van 

elk anderhalf uur. Werkdocumenten, reflectieopdrachten 
en leesmateriaal inbegrepen. Het traject wordt vooraf

gegaan door een telefonische intake en afgesloten met 

een eindevaluatie. Tijdens de gesprekken maken wij 

gebruik van diverse methoden en technieken, waaronder 

bijvoorbeeld ‘voice dialogue’, ‘opstellingen’ of diverse 

concepten uit de ‘Transactionele Analyse’.  

COMPETENTIEGERICHTE COACHING  

€ 2.750

Een traject bestaande uit 4 bijeenkomsten. Gestart 

wordt met een individueel gesprek tussen coachee en 

coach om de betreffende competenties vast te stellen, 
onderliggende theorieën en concepten te kiezen en 

deze te vertalen naar een inhoudelijke checklist op elk 

van de geselecteerde competenties. Vervolgens vinden 

er 3 intensieve oefensessies plaats van 2 uur gericht 

op gedragsgerichte competentie(s) naar keuze onder 

begeleiding van een psycholoog en trainingsacteur.  

Het traject wordt voorafgegaan door een telefonische 

intake en afgesloten met een eindevaluatie.  

ONLINE KNIPKAART    

€ 825

Een ‘tegoed’ van 3 online coaching gesprekken van 

elk 1 uur, vrij te besteden in de tijd. Het traject wordt 

voorafgegaan door een telefonische intake en afgesloten 

met een eindevaluatie. Voor diegenen die geen behoefte 

hebben aan een geheel traject, maar wel de mogelijkheid 

willen hebben om in het moment kort en gericht te 

sparren met een ervaren professional. 

LOOPBAANCOACHING    

€ 2.625

Een traject bestaande uit 6 individuele gesprekken  

van elk anderhalf uur. Krijg antwoord op: wie ben ik, 

wat wil en wat kan ik? Het traject wordt voorafgegaan 

door een telefonische intake en afgesloten met een 

eindevaluatie. Binnen een loopbaancoaching maken 

wij regelmatig gebruik van een gestructureerd 

drijfverenonderzoek en krijgen de coachees tussen 

de gesprekken door reflectieopdrachten mee om de 
antwoorden op hun vragen zo scherp mogelijk te krijgen.  

EXECUTIVE COACHING    

Prijs op aanvraag

Waar het écht over gaat, wat er in de top wordt 

besproken, dat blijft vaak binnenskamers. Executives 

rapporteren soms aan meerdere ‘bazen’ en belangen 

zijn groot en divers. Je ervaart druk vanuit verschillende 

kanten en dat maakt dat het voor jou als manager of 

bestuurder soms voelt alsof je in een achtbaan zit. 

Tijd voor reflectie en eigen onderhoud moet bewust 
georganiseerd worden, anders komt het er niet van.  

En dat kan, met Executive coaching.

Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. 

Wanneer een coaching gesprek binnen 24 uur van 

het geplande gesprek wordt geannuleerd door de 

coachee vervalt het gesprek. Bij overige annulerin-

gen wordt het geannuleerde gesprek in samenspraak 

met de coach op een later moment ingehaald. 


