
Individuele 
coaching

Welkom bij Passion4work!
Kijkt u bij Passion4work in de spiegel, dan wordt u uitgedaagd, gestimuleerd en 

geconfronteerd. Raken en geraakt worden! Daar draait het om! Wilt u zelf de regie 
houden over uw inzetbaarheid? Wilt u dat uw talenten goed tot zijn recht komen? Heeft 

u behoefte aan begeleide reflectie? Dan bent u bij Passion4work aan het juiste adres!

Wat is de werkwijze?

Kennismaking

Voorafgaand aan het coachingstraject vindt een kennismakings-

gesprek met u plaats. Tijdens dat gesprek gaan we in op: uw ‘klik’ 

met de coach, uw doelstelling (leervraag), de duur van de coaching, 

de verslaglegging van het traject en de interne communicatie van het 

leerproces. Het resultaat is een ‘leercontract’ waar u achter staat. 

Intake

Tijdens de intake gaan we specifieker in op uw geformuleerde 

doelstelling. Aan het eind van deze intake formuleert u 

uw individuele aandachtspunten. We maken ook concrete 

werkafspraken met elkaar. Welke leervragen en/of praktijksituaties 

neemt u als uitgangspunt? Enkele voorbeelden zijn: Wat geeft en 

kost mij energie? Hoe kan ik mijn talenten het beste inzetten binnen 

mijn werk? Wat is voor mij een stimulerende werkomgeving? 

Welke steun heb ik nodig van mijn leidinggevende? Een onderlinge 

vertrouwelijke en open relatie is van wezenlijk belang. Eventuele 

remmingen zijn van invloed op het leertraject.

Coaching

In het algemeen bouwen we de coaching op met een cyclus van 

vijf contactmomenten. Deze momenten kunnen variëren van aard 

(rollenspel, meekijken op de werkplek, opdrachten maken, reflecteren 

op een praktijkcasus). Het kan ook voorkomen dat we kiezen om 

voorafgaand aan de coaching testen af te laten nemen die we als 

uitgangspunt nemen. 

Evaluatiegesprek

De coaching sluiten we af in een evaluatiegesprek.  

Afhankelijk van de werkvorm zal de bijeenkomst ongeveer twee tot 

drie uur duren. Een individueel gesprek duurt over het algemeen 

genomen twee uur en het nabootsen van een praktijksimulatie 

duurt gemiddeld genomen drie uur. In het begin van het 

traject spreken we dit met elkaar door.



Van welke uitgangspunten gaan we uit?

De volgende uitgangspunten staan bij individuele coaching centraal:

 1.  De mens heeft een natuurlijk herstellend en groeivermogen.

 2.  Ieder mens is deskundig. De kennis over oorzaken en 

oplossingsmogelijkheden zijn aanwezig in de persoon zelf.  

De coach is daarom vraaggericht.

 3.   Iemand komt niet in coaching, vanwege het ‘probleem’.  

De medewerker zoekt een coach, omdat hij ervaart er niet 

alleen uit te komen.

 4.   Ieder mens heeft keuzemogelijkheden en is zelf 

verantwoordelijk. De medewerker is een autonoom persoon 

die keuzevrijheid heeft.

NOBCO/EMCC-nl 

Mariëlle de Graaf is als coach aangesloten bij de NOBCO/EMCC-nl. 

De Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) is de 

belangenorganisatie voor beroepscoaches en anderen bij wie 

coaching een belangrijk onderdeel is van hun werk. De NOBCO houdt 

zich bezig met de professionalisering van het vak beroepscoach. 

Sinds 2008 heeft de NOBCO zich aangesloten bij de European 

Mentoring and Coaching Council (EMCC-nl). Alle aangesloten 

coaches van de NOBCO zijn daarmee een ‘member’ van deze 

organisatie. EMCC-nl is er om de professionele uitvoering, en de 

verwachtingen, van menotoring en coaching in Europa te bevorderen.

Passion4work werkt dan ook volgens de NOBCO kwaliteitsnormen en 

ethische gedragscode. Dit garandeert naast kwaliteit, bescherming 

van de privacy en toepassing van de normen en waarden. 

Bij eventuele geschillen staat NOBCO garant voor goede bemiddeling 

en afwikkeling. 

Accreditatie

Mariëlle de Graaf is geaccrediteerd als ‘Practitioner’ volgens 

de European Individual Accreditation (EIA). Zij is daarmee een 

gecertificeerde coach.

Uurtarief

Het uurtarief kunt u bij ons opvragen, waarbij we wel vermelden 

dat het bedrag afhankelijk is van het geleverde maatwerk. 

De kennismaking is altijd gratis.  

Coachlocatie

De locatie waar de 

coachingsgesprekken plaatsvinden 

is: Grondmolen 7 te Halsteren. U kunt 

daar gratis parkeren en uw privacy is 

gegarandeerd. Indien u liever dichtbij 

uw werkplek gecoacht wilt worden, 

dan is dat zeker een mogelijkheid. 

Wij berekenen dan wel reiskosten.

“Mariëlle de Graaf weet precies waar je 
behoefte aan hebt en zorgt ervoor dat 
je het beste uit jezelf haalt. Het is heel 
prettig om samen met haar aan mijn 

carrière gewerkt te hebben.” 


