Mensen leven hun leven en vervullen
al hun persoonlijke en beroeps rollen
zo goed als ze kunnen en hebben in
de basis goede intenties. Soms is er
even geen balans in of tussen rollen
en is er zorg, stress, conflict,
disfunctioneren ...geen focus ....
geen inspiratie ....geen harmonie......
Dan is het verstandig om even te
parkeren en te bezinnen op je situatie
en vandaar uit verder te gaan. Soms
heb je daarbij hulp nodig...

Take E. Pot, Coach voor Mensen

..Coach spreekuur op afspraak ..

....Coach on the Job....

Voor mensen die kort willen praten,
klankborden, inspiratie opdoen enzovoort
in max. anderhalf uur.

Deze vorm van coachen is sterk gericht op
het bereiken van harmonie in jezelf en van
daaruit harmonie met je collega's en
werkomgeving om samen met groot
draagvlak de afgesproken doelen in het
werk te realiseren. De coach loopt twee
hele en vier halve dagen met je mee
tijdens jouw werk en kijkt , luistert en geeft
in de rustmomenten direct feedback. Na
afloop wordt een samenvatting gegeven
en afspraken gemaakt - ook met de
opdrachtgever over het vervolg en
evaluatiemoment(en).

Kosten: € 75,- incl.btw

…Jouw Coach dag tussen 10.00 en
17.30 uur…
Na ontvangst met koffie/thee rond 10.00
uur neemt Take je 's-ochtends mee op
pad voor een twee uur durende
wandeling in mooie natuur waarin
ontspannen gesproken wordt over je
rollen, balans, harmonie, passie en
doelen. Rond 12.30 uur is er de lunch en
vanaf 13.30 uur besteden we de middag aan tafel - aan de (eerste) uitwerking van
je eigen actieplan om te krijgen wat je wilt
hebben….. Tussen 16.00 en 17.00 ronden
we dat af met het maken van een
vervolgafspraak.

Take E. Pot kan u ondersteunen in het
organiseren en uitwerken van het
eigen bezinningsmoment om eigen
balans en harmonie te herstellen en
vast te stellen waar u echt naar toe
wilt gaan: inspiratie en passie. Het
werk begint aan de hand van vragen
als '.. wat wil je hebben/bereiken..',
'...wat ga je zelf doen..', '... wat moet
een ander doen...', '.. wat is er niet
wat er wel moet zijn om te krijgen wat
je wilt hebben...'.......... en dan wordt
er een actieplan gemaakt….

Kosten in overleg

.
Take E. Pot is arbeid- en organisatie
socioloog, afgestudeerd in Groningen en
NLP practioner en is na een loopbaan als
adviseur en manager bij Post en
Postkantoren sinds 2004 zelfstandig
adviseur en coach en bestuurder van
verenigingen in Roosendaal, WestBrabant

Kosten in overleg
.....Coach van teams.....
Zelfsturende teams met alle benodigde
bevoegd- en verantwoordelijkheden zijn
zeer krachtig in het realiseren van doelen
en hoogwaardige op de klant gerichte
diensten en producten. Succesfactoren zijn
o.m. gedeelde missie en overtuigingen,
veiligheid en faciliterend leiderschap. Dat
is niet vanzelfsprekend: Take kan u daarin
ondersteunen.

voor medewerkers, managers,
directeuren en ondernemers… en
teams
… mensen dus ...
E info@stafenondersteuning.nl

…en olifanten aan een touwtje…

T 0031( 0)6 5121 8591
I www.stafenondersteuning.nl

