MAAK WERK
VAN JE DROOM
Een traject waarin je helderheid creëert over je
talenten, ambities en drijfveren, zodat je meer
houvast, energie en focus krijgt in je ontwikkeling.

Ik wil

HET BESTE UIT MEZELF HALEN
Praktische oplossingen voor vragen als
•

Wat drijft mij?

•

Waar sta ik voor?

•

Wat zijn mijn talenten en hoe zet ik deze meer in?

•

Hoe vergroot ik mijn authenticiteit?

•

Hoe pak ik meer regie over wat ik belangrijk vind?

•

Waar laat ik potentieel onbenut?

•

Wat zijn mijn onbewuste belemmeringen?

•

Hoe haal ik het beste uit mezelf?

Ik wil

HET BESTE UIT MEZELF HALEN
Wat levert het op?

Inzicht in jezelf

Meer focus
en impact

Meer helderheid
en energie

Ik wil

HET BESTE UIT MEZELF HALEN
Stappenplan
Intakegesprek
We maken kennis en bepalen de belangrijkste
ontwikkeldoelen.
4 x groepsessie
Er vinden 4 sessies van 3 uur plaats bij ons op kantoor met
een groep van 4 personen. Er ontstaat een lerend effect
vanuit het delen van elkaars uitdagingen en oplossingen.
Zo vergroten we de impact van de coaching.
Enkele onderdelen van de sessies:
• Je maakt scherp wat je drijft. Wat wil je nou echt? We
visualiseren je ambities en je doelen, zodat je meer
helderheid hebt in je toekomstperspectief en je houvast
en focus hebt om hiermee aan de slag te gaan.
• DISC analyse (PPA assessment rapport). Hierin krijg je
inzicht in welke voorkeuren in communicatie- en
gedragsstijl je laat zien en waar je kwaliteiten liggen.

•

•

Je mindset is doorslaggevend. Op een verfrissende manier
word je meegenomen in de belangrijkste elementen van de
praktische psychologie. Wat zijn de grootste beïnvloeders
van ons dagelijkse gedrag? Wat zijn onbewuste
beperkingen? Hoe saboteren we ons potentieel?
Van ambitie naar realiteit, daar kom je vast een paar
uitdagingen tegen. Je krijgt tips en tools die je nodig hebt om
je ambities in de wereld te zetten.

De precieze invulling van de sessies wordt per sessie opnieuw
bepaald, afhankelijk van de behoefte. De tussenliggende
periode is 4-6 weken.
3 x individuele coaching
Tussen de sessies is er ruimte om 1 op 1 in te gaan op
persoonlijke vraagstukken. In deze gesprekken gaan we dat
wat voor jou essentieel is verdiepen en verankeren in je
persoonlijke systeem.

Ik wil

HET BESTE UIT MEZELF HALEN
Voordelen van werken met Orange8

Focus
Meer rust, focus en
impact in het werk

Specialisten
Gespecialiseerde
coach met ruime
ervaring

Garantie
Niet tevreden?
Investering retour

Maatwerk
Al onze trainingen
worden op
maat gemaakt

Ik wil

HET BESTE UIT MEZELF HALEN
Investering

✓
✓
✓
✓
✓

Intakegesprek
Vier sessies van 3 uur
Drie 1-op-1 gesprekken
PPA Assessment Rapport
Visual van je ambities

Totaal

€ 1.995,-

Dit bedrag is exclusief BTW. De coaching vindt plaats bij ons op kantoor. We lichten dit voorstel graag nader toe wanneer
gewenst. Indien akkoord, wil je deze dan ondertekend retour sturen per mail?

Voor akkoord:

Orange8

MAAKT HET PRAKTISCH
Orange8 gelooft dat mensen zich
ontwikkelen als ze zichzelf uitdagen.
Hiervoor bieden wij praktijk gerichte
trainingen, events & tools die jou helpen
om het beste uit jezelf te halen.

Verduidelijken

onderbouwd

toepasbaar

begrijpbaar

Wij kijken uit naar de samenwerking!
Vriendelijke groet,

Toepassen
Bart Nijhuis
06 361 806 11
bart@orange8.nl

Orange8
Hoge Bothofstraat 39L
T 053 203 01 40
info@orange8.nl

7511 ZA Enschede
KVK 62253956
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