SWKGroep Services

Coaching zet uw
medewerkers in
hun kracht!
Talentvolle medewerkers zijn waardevol voor uw bedrijf.
Coaching zet mensen in hun kracht, ervaar het verschil. Coaching
richt zich op de kernkwaliteiten van uw medewerkers én de
kernwaarden van uw bedrijf. De coach helpt uw medewerkers
belemmeringen te herkennen en ermee omgaan. Coachen op de
kracht en motivatie van medewerkers brengt het beste in hen naar
boven. Zo draagt coaching door SWKGroep Services bij aan vitaliteit
en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.

Breng het beste in uw
medewerkers naar boven.
Welke coaching bieden we?
•

•
•
•
•

Gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling. Zoals verbeteren
van één of meerdere competenties, kwaliteiten ontplooien en persoonlijke
effectiviteit vergroten.
Gericht op ontwikkeling met interne of externe doorstroming als doel. Denk
aan het vinden van een nieuw toekomstperspectief.
Gericht op passende inzetbaarheid bij de levensfase. Hoe gaat iemand
effectief om met energie en tijd?
Gericht op een goede balans tussen werk en privé. Denk aan omgaan met
stress, voorkomen van een burn-out en het verhogen van vitaliteit.
Gericht op motivatie, houding en gedrag. Bijvoorbeeld zelfvertrouwen
versterken, faalangst overwinnen, leren feedback te geven en te ontvangen.

Aanmelden. Hoe en door wie?
Een coachtraject bij SWKGroep Services kan door verschillende personen
aangevraagd worden:
•
door de medewerker
•
door de werkgever
•
door de bedrijfsarts of de verzuimmanager
Na uw aanvraag wordt de medewerker uitgenodigd voor een (kosteloos)
oriënterend gesprek. In dit gesprek gaat het vooral om een eerste kennismaking.
Er wordt gekeken of er een ‘klik’ is voor het aangaan van een coachtraject. Als
dat zo is, ontvangt u een offerte. Na uw akkoord vindt er een intakegesprek
plaats waarin we de doelen bepalen.

De basis is vertrouwen
De gesprekken zijn altijd vertrouwelijk! Wat is besproken, blijft tussen de
coach en de medewerker. Uw medewerker heeft de regie en bespreekt zelf de
voortgang met de leidinggevende.

Hoe ziet een coachtraject eruit?
Elk coachtraject is op maat en doel- en resultaatgericht. Tijdens het intakegesprek
worden de doelen afgestemd op de wens of het probleem van de medewerker.

Ook belemmeringen en hulpbronnen worden in kaart gebracht. Op basis hiervan
doet de coach een voorstel. De gemaakte afspraken is de richtlijn voor de coach
en de medewerker. Een coachtraject bestaat uit ongeveer zes tot acht gesprekken
van een uur. Het traject wordt afgesloten met een evaluatiegesprek.

Tarief
Coaching is maatwerk. De duur en kosten van een traject variëren per persoon.
Het tarief bedraagt € 95,00 per uur, exclusief btw. De gesprekken vinden plaats
bij SWKGroep Services, Spoorhaven 10-18 in Berkel en Rodenrijs. Neem gerust
contact op voor een persoonlijk advies.

Professionele coaching
Onze coach is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches
(NOBCO). De NOBCO biedt kwaliteitsborging voor opdrachtgevers door het
aanbieden van:
•
en Ethische Gedragscode
•
een klachtenreglement
•
een coaching monitor die de effectiviteit van de coachtrajecten zichtbaar en
de resultaten meetbaar maakt

Waarom een personal coach?
•
•
•
•
•
•

Zelfvertrouwen versterken.
Kwaliteiten ontplooien.
Nieuw toekomstperspectief
vinden.
Effectief om leren gaan met
energie en tijd.
Faalangst overwinnen.
Een prettige balans in werk en
privé vinden.

•
•

•
•

Burn-out preventie.
Ontdekken van persoonlijke
belemmeringen en deze positief
om te buigen.
Persoonlijke effectiviteit vergroten.
Feedback leren geven en
ontvangen.

Interesse?
Wij gaan graag met u en/of uw medewerker in
gesprek. Neem contact op met onze personal coach
Simone Witte via 06 11 88 32 27. Of stuur een e-mail
naar simone.witte@swkgroep.nl.

Personal coaching

SWKGroep Services BV
Spoorhaven 10-18
2651 AV Berkel en Rodenrijs
010 286 27 77

18-1341/18-12-18

De oplossing voor uw organisatie en medewerkers.

