De ondernemende coach

Bouw met je passie
voor coachen je
eigen succesvolle
onderneming

Heb jij het lef om succesvol te zijn?
Je hebt een droom: Je wilt een succesvolle
coach zijn. Makkelijk rond kunnen komen
van jouw passie. Maar hoe pak jij dit aan?
Weet jij hoe je een onderneming opzet?
Over coachen weet je al veel, maar
ondernemen is een uitdaging en vind je net
als veel andere coaches heel spannend.
Herkenbaar? We kunnen je meteen
geruststellen. Dit gevoel is heel normaal. Bij
Talentcoach weten wij dat ondernemen
soms moeilijk is. Maar wij geloven dat je dit
kunt leren en helpen je graag om knopen
door te hakken en succesvol te worden.

Wat bieden wij jou?
Talentcoach helpt jou met het programma ‘De
ondernemende coach’ om de regie te pakken in
het opzetten van je eigen bedrijf. In 6 trainingen
krijg je helder wat jou als coach uniek maakt en
hoe je stap voor stap een succesvolle
onderneming bouwt. Het leuke is dat je dit niet
alleen doet. Onder leiding van ervaren
professionals leer je samen met andere coaches
van en met elkaar. Je brengt het beste in elkaar
naar boven. We hebben een lekkere praktische
aanpak die je direct gaat toepassen. Ook ga je
aan de slag met jouw belemmerende
overtuigingen en persoonlijke valkuilen. Zodat er
straks niets meer in de weg staat om er een
feestje van te maken. Want jij bent het waard om
een succesvolle coach én ondernemer te zijn.

Wat levert het jou op?
✓ Focus op jouw ideale bedrijf

✓ Nu tijd voor groei; vanuit strategie werken
✓ Anders denken en doen
✓ Hoe bepaal je waarde en hoe benader je
nieuwe klanten?
✓ Gelijkgestemden die je steunen de juiste
keuzes te maken

We werken met opdrachten die je direct kunt
toepassen. Je deelt jouw ervaringen met je
vakgenoten en vice versa. Zo geef je elkaar een
boost. Ook bieden we intervisie en leren we je
hoe je dit zelf kunt opzetten.

‘Learn by doing’
Tijdens dit programma leer je niet alleen hoe je
succesvol kunt ondernemen. Je kunt ook extra
praktijkervaring opdoen in het coachen. Wij
matchen je dan aan een coachee waarmee je
meerdere gesprekken voert. Met dit programma
ontwikkel je dus niet alleen jezelf, maar help je
ook iemand anders zich te ontwikkelen (die dat
niet zelf kan betalen). Dat is sociaal ondernemen. Winst voor iedereen.

Programma onderdelen
✓ Uitgebreide intake
✓ 6 Trainingsdagen met een opbouw voor jou

Klik hier voor meer informatie op onze website,
of contact Mariska Komproe op 06-33087606 of
mariska@talentcoach.nl

als ondernemer
✓ Werken in een groep met gelijkgestemden
✓ Intervisie
+

Match met een coachee

