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Blijf doen wat je geleerd hebt
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Aan het eind van een programma hebben deelnemers vaak veel ideeën
en een hoop goede voornemens. Maar tussen droom en daad... De
voornemens zijn soms moeilijk te vertalen naar de praktijk van alledag.
Het gevaar om na verloop van tijd terug te vallen in oude patronen is
groot. Coaching biedt je de mogelijkheid jouw leren te continueren en
je voornemens ‘vast te houden’. Coaching heeft ook bewezen resultaat:
het helpt je nieuwe inzichten te integreren in je dagelijkse werk,
passend en ‘maatgemaakt’ bij jou als persoon. Leereffecten van de
opleiding blijven langer ‘hangen’, inzichten gaan dieper.
Als deelnemer aan een Baakprogramma kun je kiezen voor een
maatwerk coachingstraject, volledig afgestemd op jouw leervragen.
De Baak heeft in de loop der jaren een landelijk netwerk van
hooggekwalificeerde coaches opgebouwd en zorgt ervoor dat je de
juiste coach krijgt, waarbij rekening gehouden wordt met jouw
eventuele wensen.
Deelnemersprofiel
Je wilt graag een verdere verdieping van jouw leervragen. Je vindt
het prettig een spiegel voorgehouden te krijgen en aan de slag te
gaan met de leerdoelen die je hebt geformuleerd.

Opbouw
In principe vinden er 3 coachingsgesprekken plaats. Dit aantal kun
je, indien gewenst, uitbreiden. De eerste drie gesprekken vinden
plaats tegen een gereduceerd tarief. De hoeveelheid tijd tussen de
gesprekken spreek je af in overleg met jouw coach. Richtlijn is 2 tot
3 weken. De gesprekken duren 1,5 uur. Meestal vinden de
gesprekken na afloop van het traject plaats. Het moment waarop je
start met de gesprekken bepaal je zelf.
Resultaat
Je gaat 1 op 1 met een professionele coach aan de slag met jouw
individuele leerdoelen. Met name de persoonlijke aandacht en de
combinatie van gesprekken en praktijkopdrachten geven een extra
slag aan je persoonlijke ontwikkeling. Doelstelling is het geleerde te
verankeren, doelen te verscherpen en de resultaten te behalen die
je samen met jouw coach formuleert. Natuurlijk geldt ook hier: wat
je erin stopt, haal je eruit. Je moet er dus wel wat voor doen.
Informatie & Advies
Als je gebruik wilt maken van de mogelijkheden van Coaching,
of als je meer informatie wilt, kun je contact opnemen met
Anneke Nijenhuis, intermediair de Baak Coaching, telefoon
06 410 12 012 of a.nijenhuis@debaak.nl.
Voor meer informatie of advies over het programma-aanbod van
de Baak, bel de Opleidingsadviesdesk, telefoon 071 369 03 69 of
0343 55 63 69, of bezoek www.debaak.nl.

