De beste coaches van Nederland werken samen in CoachNetwerk B.V.
Wilt u uw beste mensen nóg sterker laten functioneren en uw minder goed functionerende
medewerkers hun blokkades en grenzen laten verkennen en overstijgen? Zet dan coaching
in. Een investering in coaching verdient zichzelf snel terug in arbeidsvreugde, productiviteit
en kwaliteit. Op de lange termijn is coaching een garantie voor winst op vele fronten. Daarbij
is er één cruciale voorwaarde: het inzetten van de juiste coach.
Hoe herkent u de juiste coach?
De juiste coach vinden is niet eenvoudig. In Nederland alleen al zijn tienduizenden coaches
werkzaam. Helaas zijn dat vaak specialisten in een ander vak, die zich óók profileren als
coach. Sommigen leveren vast prima werk. Maar welke dat zijn, is lastig vooraf te
beoordelen. Een goede coach voldoet in onze ogen aan een aantal criteria. Hij (of zij) heeft
een relevante opleiding en training en is continu bezig zich te ontwikkelen door verdere
studie, intervisie, stages en... coaching. Een professionele beroepscoach is bovendien
geaccrediteerd bij een brancheorganisatie. Want coachen is een vak.
Een selectie van de allerbeste coaches
Van de ruim 300 senior en master coaches in Nederland zijn er inmiddels enkele tientallen
bij ons netwerk aangesloten. Toetreding tot CoachNetwerk BV is zeker niet vrijblijvend. Er
gaat een uitgebreide selectie aan vooraf, zoals het schrijven van een essay en een persoonlijk
gesprek met de directeuren van CoachNetwerk. Coaches die na deze ballotage toetreden tot
CoachNetwerk behoren tot de besten van Nederland.
De juiste coach voor elke klus
Ander onderdeel van de strenge selectieprocedure is het opstellen van een profiel met de
sterke kanten van de coach. Op basis hiervan kunnen wij na een intakegesprek met de
opdrachtgever en de coachee de juiste man of vrouw selecteren. Naast vakinhoudelijke
competenties en relevante ervaring speelt bij die selectie ook geografische spreiding een rol.
Coachservices inkopen
CoachNetwerk is de ideale partner voor grote organisaties die de coaching van medewerkers
op strategische wijze willen inzetten en die ook het inkopen van coaching professioneel
aanpakken. In gesprek met HRM, directie en/of de inkoopafdeling bieden wij u een
mantelcontract met heldere afspraken over matching, kwaliteitsborging, geheimhouding,
tariefstelling en centrale facturering. U weet dus precies waar u aan toe bent.

De voordelen van CoachNetwerk
CoachNetwerk BV is een initiatief van twee zeer ervaren NOBCO senior-coaches. Als
expertisecentrum hebben wij een passend antwoord op al uw coachvragen. Wij bewaken de
kwaliteit van de mensen die uw medewerkers begeleiden, evalueren de coachtrajecten en
fungeren zo nodig als coach voor de coach. Onze tarieven zijn marktconform en in een
mantelovereenkomst kunnen wij alle afspraken van te voren en in één keer vastleggen.
Contact met CoachNetwerk
Wij nodigen u van harte uit contact met ons op te nemen om samen met ons uw
coachbehoefte op strategische wijze in te vullen.
www.CoachNetwerk.nl
José Mark, 0481-45 29 39, jose.mark@coachnetwerk.nl
Lidwien Kamp 030-254 23 65, lidwien.kamp@coachnetwerk.nl
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