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GRIP KRIJGEN OP

KOERS,  TALENTEN,

SAMENWERKING,

WERK,  DOOR GOED

ZELFINZICHT EN

EEN CONCREET

STAPPENPLAN

VOOR SUCCES!



DE WERELD
VERANDERT
DIT VERGT EEN ANDERE

MINDSET EN VAARDIGHEDEN

Klanten die we coachen leggen de

volgende vraagstukken aan ons voor:

 

Ik wil de juiste balans vinden tussen

werk en privé.

Ik zit door omstandigheden niet lekker

in mijn vel/ in mijn werk, hoe kom ik

weer in mijn kracht?

Hoe verbeteren we de performance

van één van onze medewerkers of van

één van onze teams in een snel

veranderende omgeving?

Hoe verbeteren we de samenwerking

tussen managers en onze medewerkers

significant?

Ik wil makkelijker en met meer

zelfvertrouwen keuzes maken op basis

van wat ik écht belangrijk vind en daar

vervolgens ook naar gaan handelen.

Hoe voeren we een verandering door

reorganisatie succesvol door?

ik wil assertiever naar mijn omgeving

kunnen optreden en zelfverzekerder en

vrijer in mijn werk/leven leren

bewegen.

Ik wil meer uit mijn talenten en

loopbaan halen maar waar begin ik?
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KORTE
TRAJECTEN

MET HOOG
RENDEMENT

RESULTAATGERICHT

COACHEN OP NATUURLIJKE

VOORKEUREN

De coachee en zijn omgeving krijgen

inzicht in de natuurlijke voorkeuren qua

interesses, vaardigheden,  waarden,

persoonlijkheid en de wijze hoe hij dit

organiseert voor zichzelf en naar zijn

omgeving. 

 

Hierdoor kunnen we samen gericht

bepalen wat er precies nodig is om de

gewenste doelstellingen te bereiken.

We kunnen  zien of de coachee en

omgeving bereid is om de ontwikkeling

te maken, of het mogelijk is om

resultaat te behalen en wat het

stappenplan dient te zijn om succes te

bereiken.

 

Door een goede intake, gebruik van

VIP24 profiling en ons Quinn

stappenplan voor succesvolle

ontwikkeling, bereik je de gewenste

resultaten snel en efficiënt.



HOE WERKT
HET?
OPZET COACHINGTRAJECT

We bepalen vooraf precies de

doelstellingen en plaatsen dit in het

breder toekomstperspectief van de

organisatie. Kortom, bezien vanuit de

toekomstvisie, of het

toekomstperspectief, waar dient de

coachee dan aan te voldoen?

 

Dan vindt er een intake en VIP24

profilering plaats. Op basis hiervan

bepalen we de mate van ontwikkeling die

mogelijk is en we communiceren dit met

de coachee en de organisatie.

 

Je ontvangt vooraf een heldere offerte

met duidelijke opzet, stappenplan,

tijdlijn en investeringsoverzicht. Na

akkoord gaan we van start.

 

Vervolgens coachen we minimaal 2, tot

maximaal 4 keer in een periode van 8 tot

12 weken. De leercurve is dan optimaal.

De resultaten worden bijgehouden in een

persoonlijk ontwikkelportfolio.



WAT IS HET
RESULTAAT?
WE GEVEN GARANTIE  OP

SUCCES!

We behalen 100% de doelstellingen.

 

Coachees worden pro actief.

Men zet meetbaar en gedragsgericht

stappen naar de doelstelling. 

Deelnemers worden zelfverzekerder en

ontwikkelen een heldere koers en leef-

werkroutine.

Men vindt een betere balans in werk -

privé.

Deelnemers zijn zich bewuster van hun

eigen drijfveren, voorkeuren en

talenten. Hierdoor kunnen ze beter

prioriteiten stellen en persoonlijk

leiderschap laten zien.

Men werkt met meer plezier en

bezieling.

Samenwerkingen in teams verbeteren

significant.

Talenten worden op de juiste manier

benut.

De vitaliteit en werkgeluk nemen toe.

Men voelt zich vrijer en opereert

krachtiger.

Er wordt een meetbare stap vooruit

gemaakt om de organisatie-

doelstellingen te bereiken.



VOORWAARDEN
VOOR SUCCES
DUIDELIJKE AFSPRAKEN

De doelstellingen zijn vooraf helder en

duidelijk geformuleerd.

We hebben een duidelijk beeld van de

omgevingsfactoren, die van invloed

kunnen zijn op het resultaat.

Het resultaat is gekoppeld aan

toepassing in dagelijks werk/

functioneren.

De coachee is hoog gemotiveerd om te

veranderen en coachbaar.We scannen

het profiel op bereidheid, betrokkenheid

en bevlogenheid bij de doelstelling. 

We adviseren ook duidelijk als

ontwikkeling niet mogelijk is. De

gewenste verandering dient haalbaar te

zijn. 

De coachee heeft vertrouwen in de

competenties van de coach en voert

alle opdrachten volgens afspraak uit.

Afspraak is afspraak, is de norm om te

komen tot succes.

De omgeving support de coachee in zijn

of haar ontwikkeling.

Men toont gericht interesse en maakt

tijd vrij om geregeld op de werkvloer het

goede gesprek te voeren en interesse te

tonen in de mens achter de

professional.



TYPEN COACHING &
TARIEVEN
INDIVIDUELE COACHING EN TEAMCOACHING

Executive coaching €1000,- per sessie van 2,5 uur.

 

Teamcoaching: dagdeeltarief €900 per sessie van 2,5 uur.

Minimaal 2 en maximaal 4 sessies. Voorbereiding €700 per traject.

 

Individuele coaching: Prijs op aanvraag. Minimaal 2 en maximaal 4

sessies. Inclusief tussentijdse begeleiding.

 

Voor team- en individuele coaching voeren we vooraf een VIP24

profiling uit t.w.v. €697 per deelnemer: dit bevat 5 profileringen

via online vragenlijsten op natuurlijke voorkeuren qua interesses,

waarden, vaardigheden,  talenten, stress (de-)motivatoren,

persoonlijkheid, samenwerking en communicatie, balans privé en

werk. 

 

Dit vormt altijd de start van een traject. Hierna ontvangt u advies

en een offerte op maat. Na akkoord, start het officiële

coachingstraject.

 

Bij meerdere deelnemers kunt u ook een coachingsabonnement

afnemen. We geven u dan 10% korting op het tarief.

 

Prijzen zijn exclusief 21% BTW en exclusief reiskosten en inclusief

materialen en waar wenselijk online learning



Innerspective bestaat inmiddels 21 jaar. In die

tijd hebben we meer dan 74.000 mensen getraind

en +2000 mensen gecoacht op talent,

leiderschap, persoonlijke kracht, team succes en

omgaan met veranderingen. 

 

We vinden dit het gaafste om te doen: mensen in

hun natuurlijke kracht zetten en op een heldere

wijze naar hun persoonlijke en gezamenlijke

doelstellingen en ambities brengen. 

 

We helpen je graag en wees vrij contact met ons

op te nemen voor een oriënterend gesprek.   

Team Innerspective 

Taalstraat 40d

5261BE, Vught

 

www.innerspective.nl

 

W 073 522 5656

M 06 418 419 75

 

info@innerspective.nl

 

We zijn trots op onze opdrachten en klanten

en hebben succesvol getraind en gecoacht

samen met:

 

WOUT PLEVIER

TOPCOACH &

ONZE REFERENTIES


