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Individuele Coaching

Je zoekt een professionele coach, een goede 
coach die resultaten boekt met jou of met jouw 
medewerker(s). Die kwaliteit levert en duurzame 
gedragsverandering realiseert. Transparant en 
uitdagend is en met wie het plezierig samenwerken 
is. Bij de Associatie voor Coaching beschikken we 
over deze kwaliteitscoaches. 

De Associatie voor Coaching biedt jou een 
vertrouwde, evenwaardige coach zonder belangen, 
die jou in een coachingsproces helpt om die zaken 
te identificeren, te analyseren en op te lossen die 
de voortgang in actuele kwesties belemmeren. Er 
bestaan, wat ons betreft, geen belemmeringen 
m.b.t. het soort vragen dat in een coachingssessie 
aan bod komt.

Alle coaches aangesloten bij de Associatie voor 
Coaching zijn erkent en gecertificeerd op minimaal 
Nobco/EMCC Senior Practitioner (EIA) niveau 
en/of ICF Professional Certified Coach niveau. 
Voordat één van deze onafhankelijke keurmerken 
wordt toegekend moeten deze coaches eerst hun 
kwaliteiten en ervaringen als coach aantonen. Door 
de strenge eisen aan opleidingsuren, intervisie en 
zelfreflectie blijven deze coaches zich daarnaast 
voortdurend professionaliseren. 

De winst kan zitten in:

 � Meer helderheid over wat je wilt;
 � Doorzicht in waar het echt om gaat;
 � Werk-privé balans
 � Reductie van stress;
 � Inzicht in de blokkeringen in een verander-

ingsproces;
 � Vinden van creatieve oplossingen;
 � Opwekken van enthousiasme en verwer-

ven van commitment;
 � Ontwikkeling van potenties; etc..

Onze coaches

 � Hebben zelf uitgebreide ervaring

 � Zijn minimaal PCC of Senior Practitioner 
Geaccrediteerd

 � Hebben in hun loopbaan het nodige 
meegemaakt

 � Zijn stuk voor stuk ondernemers en we-
ten wat presteren is

 � Kunnen veranderingen vormgeven

 � Gaan niet op uw stoel zitten

 � Kunnen goed luisteren

 � Zijn uitstekende ‘praatpalen’

 � Durven te confronteren

 � Houden van ambitieuze ondernemende 
mensen.



Het coacHtraject PraktiscHe informatie

Het individueel coachtraject bestaat uit een serie 
van één-op-één gesprekken. De gesprekken duren in 
de regel één tot anderhalf uur. Soms kan het echter 
nodig zijn wat meer tijd te nemen. De gesprekken 
vinden plaats met tussenpozen van enkele weken. 
Het uiteindelijke aantal gesprekken hangt af van de 
behoefte van de klant. De reeks kan op elk gewenst 
moment gestopt worden. Na vijf gesprekken 
vindt er in ieder geval een evaluatie plaats met alle 
betrokkenen.

Intake gesprek

In een intake-gesprek wordt afgetast op wat voor 
vraagstukken in het coachingstraject accenten moeten 
liggen. Dit intake-gesprek heeft twee onderdelen. In 
het eerste deel wordt alleen gesproken met degene 
die de individuele coaching wil. In het tweede deel 
participeert desgewenst ook degene van wie hij of zij 
leiding ontvangt en/of eventueel iemand van PZ. Het 
intake-gesprek wordt in rekening gebracht als eerste 
coachgesprek.

Wat kost individuele coaching?

De kosten bedragen € 150,00 per uur (ex BTW) met 
inbegrip van eventuele voorbereiding. Als de gesprek-
ken niet op kantoor van de Associatie voor Coaching 
plaatsvinden, worden reiskosten doorbelast. Deze 
zijn € 0,28 per kilometer en € 50,– per uur reistijd. 

Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW. Vrijstelling van 
BTW is mogelijk. Je betaald in dat geval 10% bovenop 
de investeringsprijs.

Zie voor pakketprijzen onze website  
www.associatievoorcoaching.com.

 
Inschrijven

Je kunt je inschrijven via onze website  
www.associatievoorcoaching.com.

 
Locatie

De Associatie voor Coaching bevindt zich in het 
sfeervolle Conferentiecentrum Couwenbergh 
Dorpsstraat 1, 5735 EA Aarle-Rixtel

ontwikkeling van Potenties

Een heel aantal mensen beschouwen training en  
begeleiding als een teken van disfunctioneren en ver-
mijden daarom deelname daaraan. Dat is jammer, 
want ze sluiten daarmee ook hun eigen ontwikkel-
ing af. Zij hebben, als het ware, de norm dat ze alles 
moeten kunnen, en als ze iets niet of niet goed kun-
nen, dan schamen ze zich daarvoor. 

Maar wie is onfeilbaar? En zou het leven leuk zijn als 
je alles kon? Stel je voor. Je bent 40 jaar en je komt uit 
een sterke familie waarin de levensverwachting op 80 
jaar ligt. Hoe zou je leven er uitzien, wanneer je nu al 
op 98% van je potentie zou functioneren? Dan zou 
je de komende 40 jaar nog 2% beter kunnen worden. 
Dat zou een saai leven worden. Maar als je huidige 
functioneren 40 of 50% van je potentie vertegenwoor-
digt, dan heb je nog 50 tot 60% ruimte voor ontwik-
keling. Daar is een rijk gevuld leven op te bouwen. 
Vormgeven van je persoonlijke ontwikkeling is geen 
teken van zwakte, maar een kracht.

a s s o c i a t i e  v o o r  c o a c h i n g
DORPSSTRAAT 1  -  5735 EA   AARLE-RIXTEL  -  TEL. 0492-385544

W W W . A S S O C I A T I E V O O R C O A C H I N G . C O M


