
                                                    

 

Persoonlijke Coaching Compact 
 

 
Wil je in korte tijd grote stappen maken in jouw persoonlijke ontwikkeling? En wil je 
dit via 1 op 1 gesprekken? Dan is Persoonlijke Coaching Compact het geschikte 
coachingstraject voor jou! In 3 coachingsbijeenkomsten van 1,5 uur krijg je de 
handvatten aangereikt om jouw ontwikkelvraag te beantwoorden en om nieuw 
gedrag te vertalen naar jouw werk- en privéomgeving. Je reflecteert samen met de 
coach op jouw manier van handelen, zodat je je ook na de training blijft ontwikkelen. 
 

Jouw resultaten 
 Je vergroot je zelfinzicht en zelfbewustzijn 

 Je hebt meer zicht op je eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten 

 Je hebt concrete handvatten gekregen hoe je jouw persoonlijke effectiviteit 
kunt versterken 

 Je weet hoe je jouw ambities kunt waarmaken 
 

Voor wie 
Je wilt je snel en effectief laten coachen op gedrag en vaardigheden. Met deze 
compacte persoonlijke coaching groei je in jouw persoonlijke effectiviteit, 
leiderschapsvaardigheden of communicatieve vaardigheden. 
 
Indien je voor of tijdens het coachingstraject een training van CiL Academy volgt, dan 
ondersteunt de coach je ook bij het koppelen van de theorie aan je eigen manier van 
handelen. Zo haal je nog meer uit deze compacte training. 
 

Aanpak 
Onder begeleiding van een gecertificeerde senior coach diep je je persoonlijke 
ontwikkelvraag verder uit. Samen met je coach werk je aan het realiseren van 
persoonlijke en professionele groei. De coach ondersteunt je tijdens 
coachingssessies bij het effectief toepassen van nieuwe vaardigheden in je eigen 
praktijk. Je zult merken dat je je verschillende vaardigheden steeds meer eigen 
maakt. Dit coachingstraject is van korte duur en is bovendien zeer praktisch 
ingericht. Je merkt hierdoor direct wat de coachingssessies jou opleveren! 
 

Gerelateerde trainingen 
Deze Persoonlijke Coaching Compact sluit aan op alle trainingen van CiL Academy. 
Benieuwd welke training het beste bij je past? Neem dan vrijblijvend contact op met 
een van onze opleidingsadviseurs. 
 

 

  



                                                    

 

Persoonlijke Coaching Compact 
 

 

Programma 

De volgende onderwerpen komen aan bod: 
 

 Persoonlijke intake 

 Vastleggen leerdoelen 
 Persoonlijke ontwikkelvraag 
 Individuele SD-Waardentest 

 Persoonlijke coaching compact 

 Coaching op het gebied van persoonlijke effectiviteit 
 Vergroten van zelfinzicht in gedrag en vaardigheden  

 Persoonlijk ontwikkelplan 

 Vastleggen ontwikkelstappen 
 Persoonlijk actieplan 

 


