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Ontwikkelen van competenties 

Het doel van persoonlijke coaching is u door middel van diverse 
leeractiviteiten in staat te stellen u op een planmatig en 
progressieve manier te ontwikkelen. De persoonlijke coaching 
maakt het mogelijk op (ontwikkelings-)vragen of problemen in te 

gaan, die minder geschikt of te bedreigend zijn in een groeps-
training of waarbij een één op één begeleiding efficiënter is. De 
gesprekken tussen u en de coach en zijn vertrouwelijk. De 
persoonlijke coaching is gericht op de ontwikkeling van uw 
competenties en is praktijk- en resultaatgericht. U bent 
verantwoordelijkheid voor uw eigen ontwikkeling: u geeft 
onderwerpen en doelen aan en bepaalt het tempo. 

Opzet 

Intakegesprek 
Persoonlijke coaching start met het voeren van een 
intakegesprek. In dit gesprek komen aan de orde: 

• het bedrijf, de afdeling of afdelingen 

• de markt en klanten 
• de successen, de vragen en problemen 
• de doelstellingen t.a.v. de persoonlijke coaching  

Activiteiten 
De inrichting van de persoonlijke coaching stemmen wij met u af. 
Er is dus geen vast programma. Voorbeelden van activiteiten zijn: 

• één op één gesprekken, 

• sterkte-zwakte analyses, vragenlijsten (bijvoorbeeld 
leiderschapsstijl), 

• observaties in verschillende situaties zoals het bijwonen 
van gesprekken tussen u en bijvoorbeeld een 
medewerker en dit gesprek later samen evalueren of het 
bijwonen van een regulier overleg en dit overleg samen 
evalueren, 

• bespreking van uitgevoerde praktijkopdrachten, 

• oefenen met behulp van rollenspelen, 

• samenstellen van een presentatie met impact. 

Resultaat: 

• U krijgt eerlijke, open feedback. 

• U krijgt inzicht in uw sterke/zwakke kanten & functioneren (in diverse situaties). 

• U versterkt uw vaardigheden & attitude. 

Referenties 

Vergelijkbare coachingstrajecten zijn uitgevoerd voor medewerkers en managers van o.a.: 

• ABN-AMRO N.V. (diverse divisies) 

• Rentokil-Initial N.V. 

• KPN-Telecom N.V. 

• Corus N.V. 

• Diverse MKB-bedrijven 

Doelgroep 
De persoonlijke coaching is bedoeld voor 
leidinggevenden, medewerkers en 
zelfstandig werkende professionals. 

 
Locatie 
De locatie waar het gesprek gevoerd 
wordt, bepaalt u met de coach samen. 
De voorkeur heeft een locatie anders dan 
de eigen werkplek. 

Investering 
De investering is afhankelijk van de 
inrichting van de persoonlijke coaching.  
 
De kosten per coachingsessie van 2 uur 
zijn € 400,-- excl BTW. Eveneens zijn 
inbegrepen een werkboek en benodigde 
literatuur. 
Niet inbegrepen zijn reiskosten en 

eventuele verblijfskosten in een apart te 
huren ruimte. Deze kosten worden apart 
in rekening gebracht. 

 
 
Certificaat 
U krijgt een na afloop van de persoonlijke 
coaching een certificaat van deelname. 
 

 
Meer informatie: 
Spirit Of Interaction bv 
Transistorstraat 31 
1322 CK Almere 
036 7519733 

m.verdonck@soin.nl 
www.soin.nl 

 
 

 

 


