Coaching-4-You
Vind met een coach antwoorden op
jouw (loopbaan)vragen

www.jouwontwikkelingeerst.nl
info@jouwontwikkelingeerst.nl

Coaching-4-YOU
Herken jij je in één of meerdere van de onderstaande uitspraken? Dan past
Coaching-4-YOU bij jou.
• Ik ben ontevreden over hoe ik mijn leven nu heb ingericht.
• Ik word of ben ontslagen en ik weet niet wat ik nu verder wil.
• Ik wil meer eigenwaarde voelen.
• Ik wil een nieuwe weg inslaan, maar ik weet niet welke.
• Ik heb een ontwikkelvraagstuk waarmee ik zelf niet verder kom.
In Coaching-4-YOU werken we aan de vragen die jij
tegenkomt op jouw ontwikkelingspad.
• Wie ben ik?
• Waar verlang ik naar?
• Wat kan ik?
• Hoe kan ik mij verder ontwikkelen?
• Wat houdt mij tegen?
De coaching kan zowel op werk- als op privégebied
zijn.
Resultaten
Het is pre g om met een ervaren coach aan de slag te gaan, in plaats van in je
eentje. Met een coach van JOE, Jouw Ontwikkeling Eerst, werk je aan:
•
•
•
•

Inzicht in jouw drijfveren en hoe je deze op maal in kunt ze en
Belemmeringen in jezelf (h)erkennen en omze en in mogelijkheden
Jouw ‘Why’; wat is belangrijk voor jou, wat is jouw missie.
‘Nee’ zeggen tegen dingen die niet (meer)
bij je passen.
• De regisseur zijn van jouw leven.

INVESTERING

Een Coach-4-YOU traject met 5 gesprekken
vraagt een investering van 1.750,- excl. btw.
Voor par culieren is dit bedrag incl. btw.

Werkwijze
Coaching-4-YOU bestaat uit de volgende onderdelen:
EEN INTAKEGESPREK

Tijdens het intakegesprek maken we kennis met elkaar, verhelderen we
je doelstelling en bespreken de aanpak van het traject. We maken een
voorstel voor het vervolg, op basis waarvan jij kan besluiten om aan de
slag te gaan.

EEN PERSOONLIJKHEIDSANALYSE

Indien je nog geen Talentscan hebt gemaakt, maak je de digitale persoonlijkheidsanalyse op een rus ge plek, bijvoorbeeld thuis.
TALENTGESPREK

Na het invullen van de Talentscan, hebben we een gesprek over jouw
drijfveren en talenten. Je ontvangt een rapport over jezelf.
5 GESPREKKEN

In de opvolgende gesprekken gaan we de diepte in. Jouw ontwikkelingsvraag staan centraal. De gesprekken worden aangevuld met opdrachten
die je tussendoor doet. Waarnodig gebruiken we aanvullende hulpmiddelen, zoals beroepssectoren en persoonlijke interesse analyses, 360
graden feedback met een prak sch werkboek.
AFRONDING

In het laatste gesprek verschui het zwaartepunt naar in hoeverre voor
jou het traject is afgerond en wat er eventueel nog nodig is voor een volgende stap. We kijken terug naar wat er anders gaat en wat (nog) niet.

Over de trainers en coaches
Alle trainers en coaches van JOE komen uit het bedrijfsleven en beschikken
over een brede ervaring. We zijn Talent-Experts en daarnaast hee elk van ons
een eigen specialisa e. Daardoor hebben we een breed aanbod en al jd de
juiste man/vrouw voor jouw speciﬁeke vraag.
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Over JOE
JOE staat voor Jouw Ontwikkeling Eerst. Onze kernwaarden zijn verbinding,
delen, ona ankelijkheid, plezier en blijven leren. Talenten in beeld brengen
en leren inze en in je werk en leven is onze uitdaging.
Wat zeggen onze rela es over de waarde van JOE:
• JOE brengt openheid, vertrouwen, veiligheid en plezier.
• JOE hee een resultaatgerichte aanpak.
• JOE begeleidt projecten met een goede balans tussen sturen en loslaten.
• JOE faciliteert ontwikkeling op alle niveaus.
• JOE hee oprechte interesse in wat mensen drij en in hun ontwikkeling.
• JOE hee exper se in veranderprocessen en organisa e-inrich ng.
MEER WETEN? Kijk voor meer informa e over JOE, de trainers en het actuele
aanbod van trainingen en workshops op
.
.

JOE-4-YOU

•
•
•
•
•

Persoonlijk leiderschap.
Teams bouwen en ontwikkelen.
Implementa e Talentmanagement.
Compen egerichte trainingen.
Coaching — ook met inzet van paarden en vanuit systemisch perspec ef.

