COACHING VOOR (ASPIRANT) BEGELEIDERS (pakket I en II)
Van wens naar werkelijkheid
Je hebt de cursussen van het Deugdenproject™ gevolgd. Je bent erdoor geraakt, je voelt je
enthousiast en bent vastbesloten om er echt werk van te maken. In je persoonlijke leven, je
gezin en in je werk als begeleider van het Deugdenproject™. Maar hoe doe je dat? Wat wil je
ermee bereiken? Hoe zorg je dat je plannen van de grond komen? Hoe ga je om met tegenslag
onderweg? Hoe zorg je ervoor dat je doelgericht blijft?
Kiezen voor individuele coaching
Individuele coaching blijkt in de praktijk zeer behulpzaam te zijn bij het toepassen en
integreren van de strategieën van het Deugdenproject™ in je leven en/of werk. De Master
begeleiders van het Deugdenproject™ bieden je daarin graag ondersteuning-op-maat. Of het
nu gaat om het vormgeven in je persoonlijke leven, je gezin, in je werk, of bij het opstarten
als begeleider van het Deugdenproject™. Bij dat laatste - cursussen opstarten - kiezen veel
mensen voor ‘Coaching on the job’: samen met een master de eerste cursus voorbereiden en
geven.
Wat kun je verwachten?
Je persoonlijke motieven, wensen en mogelijkheden worden uitgangspunt. Als je daar (meer)
bewust van bent, volgt daaruit je persoonlijk actieplan (PAP), waarbij je onderzoekt hoe de
strategieën je bij de uitvoer van je plan behulpzaam kunnen zijn. Misschien heb je dit PAP al
tijdens de 3-daagse verdiepingscursus gemaakt. Dan kan dit het uitgangspunt zijn van onze
gesprekken.
Onze benadering
Met onze benadering richten we ons op de essentie van het Deugdenproject™ en halen we,
mede door een verweving van de 5 strategieën in onze aanpak, het beste in je naar boven.
PRAKTISCHE INFORMATIE
Veilige grenzen
Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-opéén-relatie. De coachee leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Binnen het
coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Doel van de coaching is het vergroten van
de persoonlijke effectiviteit van de coachee.
Coaching betekent voor de masters dat de verantwoordelijkheid voor de inhoud gezamenlijk
wordt gedragen. Daarbij ligt de verantwoordelijkheid voor je persoonlijke ontwikkeling bij jou
als (aspirant) deugdenbegeleider, want alleen jij weet van jezelf welke ontwikkeling je wilt
doormaken. Dit brengt met zich mee dat je verantwoordelijk bent voor het nakomen van door
je gemaakte afspraken en het aan de bel trekken wanneer je behoefte hebt aan
ondersteuning. Daarnaast is jouw coach verantwoordelijk voor het nakomen van
coachingsafspraken, waarbij hij/zij in het oog houdt dat je vragen en behoeften aan
ondersteuning en ontwikkeling op de juiste wijze met de juiste inhoud gehonoreerd worden.

Investering
Een gesprek (evt. per telefoon) duurt 1-1 ½ uur. Het aantal gesprekken is niet standaard en is
afhankelijk van je vraag en professionele achtergrond. Masters bieden in eerste instantie
minimaal 6 uur coaching aan voor € 300,- excl. 21% BTW, mits vooruit betaald. De ervaring
leert dat naast gesprekken ook E-coaching (contact per E-mail) vruchtbaar kan zijn. In dat
geval wordt de bestede tijd aan E-coaching volgens dezelfde formule verrekend.
De gesprekken (of E-coaching) dienen binnen het jaar dat ze zijn afgesproken, te worden
afgenomen. Verlenging van de coaching tegen het gereduceerde tarief á € 60,- excl. 21% BTW
per uur is daarna nog voor maximaal 6 uur mogelijk.
NB: Masters coachen tegen gereduceerd tarief (t.o.v. markttarief dat uiteenloopt van € 70 tot €
200 excl. 21% BTW per uur). Om die reden is coaching tegen het genoemde tarief alleen
toegankelijk voor degenen die zich hebben geregistreerd bij Stichting Deugdenproject
Nederland via pakket I of pakket II en is het maximum op 12 uren gesteld.
Contact
Je kunt een van onderstaande masters bellen om een afspraak te maken voor een
(telefonische) intake. De intake is vrijblijvend. Daarna beslis je óf en hoeveel gesprekken je in
eerste instantie wilt aangaan.
Masters bij Deugdenproject™ Nederland en beschikbaar voor coaching zijn:

Niesje Sonneveld
Oostereinde 29
9672 TB Winschoten
0597 - 563207
info@synformeandyou.nl
alledagenhetendinsdag
(Skype)

Patty Jongemaets
Jollepad 6
1081 KC Amsterdam
06-53485252
info@dolfijnwellness.nl
http://www.dolfijnwellness.nl

Henny Brandwijk
Nederland/ Benin
Online Coaching
+31643157685 (WhatsApp)
henny.brandwijk (Skype)
info@hennybrandwijk.com
www.hennybrandwijk.com

Petra Penning
Dellaertlaan 148
1171 HL Badhoevedorp
020-6763421
www.petrapenning.nl
petrapenning@ziggo

