Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke
Strategische
Coaching

Hoe goed passen jouw kwaliteiten
bij de ontwikkelingen van de organisatie?

06 - 46 74 08 86

info@per4mance.nl

www.per4mance.nl

Volg je de ontwikkelingen
of ontwikkel je jezelf?
Persoonlijke & Strategische Coaching

en een minder resultaat voor jezelf en

(PSC) is een coachtraject gericht op

het bedrijf. Dit traject onderzoekt waar

het onderzoeken van je kwaliteiten en

je potentieel ligt, hoe de organisatie zich

verbeterpunten in combinatie met de

ontwikkelt en wat jouw rol daarin zou

ontwikkelingen en verwachtingen van de

kunnen zijn.

organisatie waar je voor werkt.
Gedurende het traject wordt er o.a. gebruik
Uit onderzoek is naar voren gekomen

gemaakt van een persoonlijkheidsanalyse

dat medewerkers zelf ervaren dat hun

en een 360 graden feedback scan om een

kwaliteiten voor slechts 62% worden

zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van

benut. Dit kan uiteindelijk leiden tot minder

de kansen en ontwikkelpunten.

werkplezier, energieverlies op het werk

“ Een duidelijke en
gedegen aanpak.”

Aanpak

Voor wie

Samen met de coach ga je realistische

Geschikt voor medewerkers die:

doelen stellen. De coach is je sparringpartner, deskundig op het gebied van
gedrag, heeft praktijkervaring en weet hoe

• Signalen krijgen dat verandering
noodzakelijk is.

je gedrag effectief kunt aanpassen.

• Merken dat het moeilijker is om het

Wat levert het je op

• Het gevoel hebben niet erkend te worden

gewenste resultaat te bereiken.
• Inzicht in het potentieel dat in jou
aanwezig is.
• Inzicht in slimme manieren om dit
potentieel maximaal in te zetten.
• Een overzichtelijk stappenplan om aan je
ontwikkeling te werken.

voor hun kwaliteiten.
• Te veel energie op het werk verliezen.
• Willen groeien als persoon.
• Hun carrière verder willen uitstippelen.
• Klaar zijn voor een volgende stap.

De training
• Een gratis intakegesprek met een coach (is er een klik?)
• Een maatwerk persoonlijkheids-analyse met een
uitgebreid rapport
• Vijf coachgesprekken
• 360 graden feedback scan
• Huiswerkopdrachten om tussendoor uit te werken
• Totale kosten: € 1.750,- (ex.btw)

Fase 1

Fase 2

Persoonlijke analyse

Organisatie analyse

• Vanuit een online vragenlijst wordt een

• De werkomgeving wordt in kaart gebracht

uitgebreid persoonlijkheidsanalyse
rapport opgemaakt.
• Afhankelijk van de voorkeursstijl wordt er
gebruik gemaakt van Mapstell of DISC.
• De persoonlijkheidsanalyse meet
kenmerken van gedrag en geeft inzicht in
je kwaliteiten en verbeterpunten.

middels o.a. gesprekken en een SWOT
analyse.
• De belangrijkste gesprekspartners
worden benaderd voor hun input in een
360 graden feedback scan.
• Mogelijkheden en knelpunten worden met
de coach besproken.

Fase 3

Aan de slag
• Samen met de coach worden realistische bereikbare doelen opgesteld.
• Het ontwikkeltraject wordt vertaald in concrete stappen in de tijd.
• De voortgang wordt op vaste tijdstippen besproken en daar waar nodig bijgestuurd.

Vragen?
Vraag je je af of deze aanpak jou zou kunnen

T 06 - 46 74 08 86

helpen? Bel of mail ons en een van onze

E info@per4mance.nl

coaches gaat dan graag met jou in gesprek.

www.per4mance.nl
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