
                                                    

 

Persoonlijke E-coaching 
 

 
Ben je klaar voor de volgende stap in jouw persoonlijke effectiviteit? Kies dan voor 
Persoonlijke E-coaching van Context is Leading Academy. Onze senior 
gecertificeerde coach ondersteunt je bij het realiseren van nieuw gedrag in je 
dagelijkse praktijk. Dankzij de vele contactmomenten kun je op natuurlijke wijze 
jouw gedrag ontwikkelen en merk je direct persoonlijke en professionele groei. In 
16 weken tijd behaal je duurzaam rendement vanuit je training én geef je jouw 
persoonlijke ontwikkeling een flinke boost. 
 

Jouw resultaten 
 Je hebt meer zelfinzicht, zowel in je gedrag als vaardigheden 
 Je hebt onder professionele begeleiding ontdekt waar je ambities liggen 

 Je hebt inzicht in je persoonlijke leerwensen en -voorkeuren 
 Je kent je persoonlijke kwaliteiten en ontwikkelpunten 

 

Voor wie 
Je wilt onder begeleiding van een ervaren coach werken aan je persoonlijke 
effectiviteit. Dit coachingstraject is plaats- en tijdonafhankelijk en dat levert snel 
resultaten op. Met de vele contactmomenten tussen jou en je coach komt jouw 
persoonlijke groei in een stroomversnelling. 
 

Aanpak 
De Persoonlijke E-coaching start met een intakegesprek via een videocall. De eerste 
fase breng je samen met je coach je huidige situatie in kaart en vorm je een beeld van 
je gewenste, toekomstige situatie. In de tweede fase maak je je nieuw gedrag eigen. 
In een (video)call bespreekt de coach de voorgang van je doelstellingen. Ook ga je in 
je eigen omgeving oefenen met nieuw gedrag. Je reflecteert en gaat met gerichte, 
praktische oefeningen verder. In de derde en laatste fase staat het borgen van je 
behaalde doelstelling centraal. Zo blijf je ook na de coachingssessies groeien. 
 
Naast de coachingssessies zijn ook schrijven en reflecteren belangrijke onderdelen 
van deze Persoonlijke E-coaching. Zo heb je na afloop van de coachingssessies een 
waardevol ontwikkelplan waarop je altijd kunt terugkijken. 
 

 

Gerelateerde trainingen 
Deze Persoonlijke E-coaching 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 E-coaching 
 

 

Programma 

De volgende onderwerpen komen aan bod: 
 

 Persoonlijke intake 

 Vastleggen leerdoelen 
 Persoonlijke ontwikkelvraag 
 Individuele SD-Waardentest 

 Persoonlijke e-coaching 

 Vergroten van zelfinzicht in gedrag en vaardigheden 
 Persoonlijke aandacht voor ambities en leerwensen  
 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 

 


