O n d e r n e m e n v o o r Co a c h e s
O n d e r n e m e n i s z i e n w a t i e d e r e e n z i e t e n d a a r m e e d o e n w a t n i e m a n d a n d e r s d o e t . ( Co r S t u t t e r h e i m , C M G )

Veel mensen zien de voordelen van het zelfstandig ondernemen. Maar wat is voor jóu de reden om als ondernemer
te gaan werken? Wil je eigen baas zijn en de vrijheid hebben om je eigen tijd in te delen en je eigen beslissingen te
kunnen nemen? Wil je je grote passie volgen? Of zie je een
kans in de markt die niemand grijpt? Wat jouw reden ook
is om te starten, het is belangrijk dat je gemotiveerd bent.

Voor wie?
De opleiding is bedoeld voor coaches die een
eigen onderneming willen starten.

Doelen
De ondernemer:
•

•

•
•
•

heeft een goed zelfbeeld van zijn ondernemende competenties en kan een verbeterplan
hierop samenstellen en uitvoeren.
heeft een ontwikkeld reflectievermogen om
zelfstandig of met minimale begeleiding
ondernemerskwaliteiten aan te scherpen.
kan een volledig businessplan opstellen en
uitvoeren.
kan een verdienmodel maken om zijn onderneming te kunnen starten.
is in staat een continuïteits-/groeiplan samen
te stellen.

Het ondernemerschap is een grote uitdaging. Niet alles zal
direct perfect verlopen. Je zult de nodige problemen tegenkomen, waarvoor je een oplossing moet verzinnen. Creativiteit en doorzettingsvermogen zijn dus belangrijk om je
doel te kunnen bereiken.
De 1-daagse opleiding Ondernemen voor Coaches biedt
beginnende ondernemers een programma en begeleiding
in het starten en opzetten van een eigen onderneming.
Je maakt kennis met de verschillende facetten van het
ondernemen. Aan de hand van de ‘Competentiemeter
Zelfsturing’ kom je erachter wat je sterke en minder sterke
kwaliteiten als ondernemer zijn. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het maken van een businessplan, klant
profielschets en elevator pitch. Niet alleen leer je kijken
naar de interne factoren van je onderneming, maar ook
naar de externe factoren, zoals concurrentie, mogelijke
samenwerkingspartners en potentiële klanten in een
bepaald gebied. Tot slot ga je ook aan de slag met het maken van een verdienmodel.
De begeleiding zal op een coachende manier plaatsvinden waarmee continu wordt gefocust op het creëren van
bewustzijn en nemen van verantwoordelijkheid door de
ondernemer.

Programma
Het programma omvat de volgende onderdelen:
•
•
•
•

De ondernemer
De onderneming
De markt
De financiën
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T rainer

P raktische

informatie

De Trainer

Inschrijven

Dirk Verhoeven (1972) is sinds medio 2013 (mede) eigenaar van de
Associatie
voor
Coaching.
Met meer dan 15 jaar ervaring in het
opzetten en coachend begeleiden
van internationale multiculturele
teams in een industriële omgeving,
heeft hij in 2009 de stap gezet richting het Hoger Onderwijs. Binnen
Avans Hogeschool, NCOI en LOI
zijn diverse
onderwijsprogramma’s ontwikkeld waarin coachend leren en coachend
begeleiden van studenten en (jonge) ondernemers zijn
geïntroduceerd.

Je kunt je inschrijven via het inschrijfformulier op onze
website www.associatievoorcoaching.com of via de mail
info@associatievoorcoaching.com. Per e-mail krijg je een
bevestiging.

“Mijn passie ligt in het ontwikkelen en trainen van
educatieve programma's waarin coaching als begeleidingsen managementstijl de basis vormt. Of het nu kinderen,
studenten, ondernemers of ondernemende werknemers
zijn, ik geniet ervan wanneer mensen leren en zich ontwikkelen door eigen ontdekkingen. Volgens Michelangelo is
beeldhouwen niets anders dan het beeld bevrijden uit de
steen. Volgens mij is coachen het bevrijden van potenties
uit de mens!”

Annulering

Kosten
De 1-daagse opleiding Ondernemen voor Coaches kost
€ 550,=. Dit bedrag is inclusief koffie/thee en lunch en
opleidingsmaterialen.
Dit bedrag is exclusief BTW Vrijstelling van BTW is mogelijk. Je betaalt in dat geval een kostendekkende BTW vrijcorrectie van 10% op de opleidingsprijs.

Indien je tot twee maanden voor aanvang van de opleiding
annuleert, brengen wij je € 250,00 in rekening als administratiekosten. Indien je binnen twee maanden voorafgaand aan de opleiding annuleert, brengen wij de volledige opleidingskosten in rekening. Jouw plaats kan wel
ingenomen worden door een collega.

Locatie
De opleidingen vinden plaats in ons sfeervolle
Conferentiecentrum Couwenbergh
Dorpsstraat 1, 5735 EA Aarle-Rixtel
tel. 0492-385544
www.associatievoorcoaching.com

Professionaliseren doe je samen!

