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E-coaching
U heeft behoefte aan een deskundige die gedurende het jaar snel kan reageren op uw
actuele vragen via e-mail. U heeft behoefte aan een klankbord, iemand die met u
meedenkt en u een spiegel voorhoudt. U wilt op scherp gezet worden en uw
mogelijkheden verruimen. U wilt per direct problemen, belemmeringen of weerstand
kunnen doorbreken, zodat u onmiddellijk en gericht stappen kunt ondernemen en weer
verder kunt met uw werk.

Resultaat
- Snelle beantwoording van uw actuele
vragen
- Direct beschikbaar klankbord die met u
meedenkt over lastige kwesties
- U krijgt een spiegel voorgehouden t.a.v.
uw gedachten en overtuigingen
- Het geven van helderheid en extra
overwegingen in uw besluitvorming
- U komt snel tot de kern van uw vragen en
krijgt dieper inzicht in situaties
- U heeft handvaten gekregen om
effectiever met uw werk en anderen om te
gaan

Doelgroep
Professionals en leidinggevenden die een
snel beschikbaar klankbord willen om
wanneer nodig gedegen en praktisch advies
te krijgen en van gedachten te kunnen
wisselen via de e-mail.

Programma
- Tot de kern van de centrale vraag komen
- Inzicht in de actuele situatie of probleem
- Wegnemen van belemmerende
overtuigingen en gedachten
- Handvatten om situatie of probleem zelf
aan te kunnen pakken
- Nieuwe inzichten of
richtingsmogelijkheden om in de praktijk toe
te passen
- Praktische tips en aanwijzingen om zaken
effectief aan te kunnen pakken

Werkwijze
Uw eigen vraag staat centraal in de e-mail
contacten met de coach. Deze helpt om de
situatie scherper te krijgen en geeft passende
antwoorden, tips of oplossingen. U krijgt
directe feedback op uw vragen. Er wordt
alleen gewerkt aan de hand van concrete
voorbeelden en vragen uit uw praktijk. U
krijgt handvatten om zelf mee aan de slag te
gaan.

Duur, data en locatie
U maakt gebruik van e-coaching wanneer u
daar behoefte aan heeft. U kunt de coach tot
25 maal per jaar via e-mail raadplegen, en deze
contacten zelf verdelen over die momenten dat u
daar het meeste baat bij heeft.

Investering
€ 1.450,- (jaarabonnement, ingaand vanaf elke
gewenste ingangsdatum)

Advies en offerte
Voor uw vragen of een op maat gemaakte
offerte staan onze adviseurs u graag te
woord: 030 – 2542606 of per e-mail:
info@sirfund.nl

