PERSONAL
COACHING
“Welke ontwikkeling wil jij doormaken?”
Wil je jezelf verder ontwikkelen in jouw rol/plek in de organisatie? Heb je
feedback gekregen op jouw functioneren en wil je jezelf op bepaalde
competenties verbeteren? Wil je graag sparren met een externe coach
over jouw leiderschap?
Kies dan voor een personal coachtraject bij Passion4work. Onze missie is:
"Duurzame inzetbaarheid onder eigen regie." Wij vinden het belangrijk
dat je zelf het roer in eigen hand neemt en nadenkt over jouw
talenten en hoe die het beste tot zijn recht kunnen komen.

KENNISMAKING
Voorafgaand aan het coachtraject vindt een
kennismakingsgesprek met je plaats. Tijdens dat gesprek
gaan we in op: jouw ‘klik’ met de coach, jouw
aandachtspunten en vragen, de gewenste diepgang
en duur van de begeleiding.
“Mariëlle de Graaf geeft leidinggevenden op een duidelijke
en praktische manier houvast. Haar sprankelende directheid
en enthousiasme werken aanstekelijk.”
OFFERTE
Passion4work stelt na het kennismakingsgesprek een
offerte op met daarin de doelstelling, opbouw van het
traject, duur, tarief etcetera. We leveren altijd
maatwerktrajecten.
ONTWIKKELINGSVRAGEN
▶ Hoe geef ik invulling aan mijn rol, positie, functie en plek
in de organisatie?
▶ Hoe verbeter ik mijn communicatie en samenwerking?
▶ Hoe vergroot ik mijn zichtbaarheid?
▶ Wat zijn mijn persoonlijke waarden in het werk?
▶ Hoe ontwikkel ik mijn competenties/vaardigheden?
▶ Hoe ga ik effectief om met conflicten?
▶ Hoe verbeter ik mijn prestaties op het werk?
▶ Hoe blijf ik dicht bij mezelf?
▶ Hoe pas ik verschillende stijlen van leidinggeven toe in
mijn team?
▶ Hoe zorg ik ervoor dat collega's hun eigen
verantwoordelijkheden nemen?
▶ Hoe motiveer en enthousiasmeer ik collega's?

ERKENDE COACH
Mariëlle de Graaf is een erkend beroepscoach. Zij is
geschoold in het vak en heeft jarenlange ervaring in het
begeleiden van klanten met ontwikkelingsvragen.
COACHLOCATIES
De coachgesprekken vinden plaats op het hoofdkantoor
van Passion4work, Grondmolen 7 te Halsteren of de
nevenvestiging bij Stichting Zigzag, Edisonweg 8a
te Vlissingen. Je parkeert daar gratis en voor de
deur. Het is ook mogelijk om op andere locaties
gesprekken te voeren met elkaar. Omdat
Passion4work verschillende werkwijzen hanteert
in een traject, kan je ook online begeleid worden.
WERKWIJZEN
Passion4work hanteert de volgende werkwijzen:
▶ Persoonlijke gesprekken (face to face op kantoor
en/of in de natuur, bijvoorbeeld ‘walk and talk’ en
wandelcoaching).
▶ Online coaching middels Microsoft Teams (chatten,
berichten posten, bestanden delen en videobellen).
▶ Telefonische gesprekken.
▶ Online testomgeving.
CONTACT EN INFORMATIE
Ben je geïnteresseerd in personal coachtraject?
Het eerste gesprek is vrijblijvend en ter oriëntatie.
Je mag ook altijd persoonlijk contact opnemen via
het telefoonnummer 0164-630302 of mailen
naar info@passion4work.nl.
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