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Waarom coachkwartier? 

Ons ontwikkelconcept werkt: 
 

•  Aandacht op het juiste moment 

•  ‘Close to the job’ 
•  Deelnemer echt in regie (plant zelf afspraken, inhoud, 

frequentie, timing en duur per coachgesprek) 

•  Aantoonbaar investeren in ontwikkeling 
•  De gelegenheid om coaching preventief in te zetten 
•  Geconcentreerde en (praktijk-)gerichte gesprekken 
•  Efficiënte en effectieve aanpak van deze tijd! 
 



	  
	  
	  
	  

Doorbreek de gangbare 
patronen in coaching. 



Samen richten we coachkwartier in voor jullie organisatie: 
 

•  We kiezen welke coaches, bundels (en tijdstippen) passen 
•  We organiseren een gebruikersgemakkelijke opstartprocedure  

 voor coachtrajecten 
•  We maken communicatie- en introductie-afspraken 
•  Alles wordt verwerkt in jullie exclusieve online omgeving “Coachkwartier” 
 
De deelnemer, vervolgens,  
 

•  kiest voorkeursbundel en coach   
•  kan binnen 24 uur van start met het coachtraject 
•  plant coachgesprekken tot 15 (!) uur vooraf in 
•  kiest zelf voor coachgesprekken van 1 tot 3 kwartier  
•  gebruikt tussentijds online tools 

	  

	  
	  

Inrichten Coachkwartier  



	  
	  
	  
	  

Met een coachbundel regisseert de 
deelnemer echt zijn eigen coachtraject 



Bundel	  Compact	  	  
€	  	  185,=	  per	  deelnemer*	  

Bundel	  Compleet	  
€	  	  385,=	  per	  deelnemer*	  

Team	  Bundel	  
€	  1.400,=	  per	  team*	  

Doorlooptijd: 2 maanden Doorlooptijd: 4 maanden Doorlooptijd: 9 maanden 

Totaal: 5 coachkwartier Totaal: 15 coachkwartier Totaal: 55 coachkwartier 

•  Minimaal 2 gesprekken •  1e Startkwartier 
•  Intake-3-kwartier  
•  Check-kwartier 
•  1 Evaluatie-kwartier 
•  Extra: online tools 

•  1e Startkwartier  
•  Teamintake ook online 
•  Minimaal 3 Live-

momenten à 3 kwartier 
met team op locatie 

•  Teamafspraken over in-
zet individuele bundel 

Upgrade mogelijk naar  
Bundel Compleet 

Uitbouw mogelijk met  
Bundel Compact 

of  
2e Bundel Compleet 

Voor teams tot 25 teamleden. 
Combinatie met compact of 

compleet voor individu 
mogelijk. 

3 Coachmomenten  Maandag t/m Donderdag  
08.00 – 09.00   Coach naar keuze 
12.00 – 13.00   Gesprekken van 1 tot 3 
16.00 – 17.00   kwartier 
 

Overzicht 

* Exclusief 1-malig € 600,= opstartkosten voor organisaties; wijze van declareren naar keuze (separaat of toeslag 1e 10 bundels)	  	  



Inrichten Coachkwartier  
Organisatie in zee
met coachkwartier

We organiseren samen 
jullie coachkwartier en 

communiceren dit intern

Extra! Online tools 
zijn beschikbaar

Ervaar het persoonlijk gemak 
en groei in functioneren 
met plezier en resultaat!

Deelnemer kiest bundel

Deelnemer vervolgt traject 
binnen de bundel

Deelnemer plant gesprek 
online

Deelnemer start coaching

Een speciale login 
voor de organisatie

Deelnemer kan nu van START

Deelnemer kiest coach 

... intake

... gesprekken

... kwartier

... online tools?



	  
	  
	  
	  “Fijn dat je weer contact 

opneemt. Wat is je vraag?” 


