PAK AAN WAT JE DWARS ZIT
“We zouden veel meer
kunnen doen als we
minder dingen voor
onmogelijk hielden.”
Bedrijven moeten zich
continu blijven ontwikkelen.
Inspelen op de
razendsnelle veranderende
vragen van de klant. Dit
vraagt om ondernemend
werken en klantgericht
handelen. En een open
mind voor innovatieve
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ideeën. Dat geldt voor alle
medewerkers!

COACHING
De basis is balans. Balans
in samenwerking. Balans
tussen medewerkers en
leidinggevenden door
openheid en vertrouwen.
En een energiebalans die
niet doorslaat.

AAN DE SLAG
Wat is jouw doel?
Hoe definieer je jouw
loopbaanvraagstuk?
Dit brengen we op
interactieve wijze met
elkaar in kaart. Want een
van de doelen is ‘jezelf
goed neerzetten’, zodat
je kan werken aan je
loopbaanvraagstuk.
1-2 dagen
Gewenste locatie
Max. 12 deelnemers

www.darebeweegt.nl

MEEST GEKOZEN!

OPEN TRAINING

1-OP-1 TRAINING

GROEPSTRAINING

€ 395,00

€ 695,00

€ 895,00

per training

per dagdeel

per dagdeel

√ Max. 8 deelnemers

√ 1 daagse training incl. acteur

√ Samen met collega`s

√ 1 daagse training

√ 2 consults na afloop

√ 1-2 daagse training

√ Enter / Amsterdam

√ Gewenste locatie

√ Gewenste locatie

√ Excl. dagarrangement

√ Incl. 4 maanden e-coaching)

√ E-coaching (optioneel)

√ Incl. nazorg

WAT PAST BIJ JOU?
Er is altijd een vorm van coaching die
aansluit bij jouw wensen/behoeften.

ALLE VORMEN OP EEN RIJ
√ Directiecoaching en executive coaching
√ Salescoaching
√ Teamcoaching

Dare!-coaching richt zich op mensen met
een gedrags- of privéprobleem. Het draait
om ambities waarmaken en prestaties
leveren.

WIJ GELOVEN DAT MENSEN HÉT
VERSCHIL MAKEN IN HET WAARMAKEN
VAN AMBITIES!

√ Persoonlijke coaching

WAAR KUN JE DARE! COACHING VOOR
INZETTEN?
Dare!-coaching richt zich op betere
zakelijke prestaties en het waarmaken
van professionele ambities. Vragen die
centraal kunnen staan: hoe kan ik mijn
werk (nog) beter doen? Hoe kan ik betere
resultaten boeken? Hoe zorg ik voor een
fijne samenwerking met collega’s? Hoe
kan ik doorgroeien naar een bepaalde
rol?

Gratis inspiratiegesprek?
ina@darebeweegt.nl
06 23 92 09 84
De coaching door Ina betekende voor
mij: “Het aanbrengen van focus voor
mijn business en coaching op persoonlijk
leiderschap. En dat op een bevlogen,
zorgzame, krachtige manier met een
kwinkslag en humor!”
Wil je meer informatie? Of wil je je
inschrijven voor een training? Mail ons via
info@darebeweegt.nl of bel ons op het
telefoonnummer 06 23 92 09 84.

* Genoemde bedragen zijn exclusief btw.
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