
                                                    

 

Persoonlijke Coaching Intensief 

 

 

 
Wil je op persoonlijk en professioneel vlak groeien? En wil je daarbij maximale 
persoonlijke ondersteuning? Kies voor het complete trainingsprogramma en 
combineer je training of je werk met Persoonlijke Coaching Intensief. In 5 
coachingsbijeenkomsten van 1,5 uur leer je hoe je het maximale uit jezelf haalt. 
Samen met de coach werk je je persoonlijke doelen verder uit, je koppelt deze aan je 
werk en reflecteert op je nieuwe manier van handelen. Je maakt grote stappen op 
werk én privé. 
 
 

Jouw resultaten 
 Je vergroot je zelfinzicht en zelfbewustzijn 

 Je doorziet je eigen patronen en valkuilen 
 Je hebt stappen gezet in het versterken van je persoonlijke effectiviteit 

 Je bent concreet aan de slag met het waarmaken van jouw ambities 
 
 

Voor wie 
Je wilt je laten coachen op gedrag en vaardigheden. Met deze intensieve coaching 
groei je in jouw persoonlijke effectiviteit, leiderschapsvaardigheden en 
communicatieve vaardigheden. 
 
Indien je voor of tijdens het coachingstraject een CiL Academy-training 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 je 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 verschillende vaardigheden steeds meer eigen maakt. 
Dat maakt dit intensieve coachingstraject een waardevolle investering. 
 

 

Gerelateerde trainingen 
Deze Persoonlijke Coaching Intensief 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 Intensief 

 

 

 

Programma 

De volgende onderwerpen komen aan bod: 
 

 Persoonlijke intake 

 Vastleggen leerdoelen 
 Persoonlijke ontwikkelvraag 
 Individuele SD-Waardentest 

 Persoonlijke coaching intensief 

 Vergroten van zelfinzicht in gedrag en vaardigheden 
 Persoonlijke aandacht voor ambities, leerwensen en ontwikkelpunten 
 Praktisch aan de slag met je ontwikkelpunten 
 Indien mogelijk: koppelen van theorie uit de training aan de eigen praktijk 

 Persoonlijk ontwikkelplan 

 Vastleggen ontwikkelstappen 
 Persoonlijk actieplan 

 


