COACHING, TRAINING EN INTERIM OPDRACHTEN BINNEN DE JEUGDZORG

De coaches van BE2DAY weten uit ervaring dat mensen grote stappen
kunnen zetten als zij zich bewust worden van hun eigen sterke kanten.
Inzicht krijgen in hun (gedrags)patronen. Als zij zich richten op het hier
en nu. Het zetten van die stappen, het inslaan van nieuwe sporen (of
het bewust blijven volgen van het huidige spoor) is een proces dat wij
graag begeleiden. Niet door te vertellen wat er moet gebeuren, maar
door te helpen onderzoeken, concrete ervaringen mee te geven en te
prikkelen. Verrassing en confrontatie zijn verweven in onze manier van
ondersteunen. Want: Zonder verrassing geen verandering – zonder
verandering geen groei!

COACHING (individueel)
Werkwijze
Wanneer u zich bij ons aanmeldt voor coaching, bieden wij u een
eerste orienterend gesprek vrijblijvend en kosteloos aan. Na dit gesprek
hebben u en de coach duidelijkheid over de mogelijkheden voor een
coachingstraject bij BE2DAY. Mocht aan de hand van dit gesprek besloten
worden ‘met elkaar in zee te gaan’ dan zal u een coachingscontract
worden aangeboden. In dit contract staat helder en concreet uw
coachvraag, de werkwijze en het afgesproken traject vastgelegd.
BE2DAY begeleidt (persoonlijke)
groei en veranderingsprocessen
binnen
de
jeugdzorg.
BE2DAY biedt trainingen op
maat, individuele coaching en
teamcoaching. Daarnaast zijn
wij beschikbaar voor interimopdrachten, waarbij voor korte
of langere tijd inzet van een
orthopedagoog,
projectleider
of interimmanager gewenst is.

Het traject zal ‘op maat’, geheel afgestemd op uw vraag en situatie.
Over het algemeen gaan we er van uit dat een traject gemiddeld tussen
de drie en vijf sessies zal duren.
Praktische informatie
BE2DAY beschikt over een coachingsruimte. Er bestaat ook de 		
mogelijkheid coaching op locatie aan te bieden. Hiervoor worden u
reiskosten in rekening gebracht.
Kosten
Ons tarief voor individuele coaching bedraagt 100 euro per uur.
Alle bedragen zijn excl. BTW, incl. materiaalkosten.
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