COACHING VAN EEN WERKNEMER IS UW
INVESTERING MEER DAN WAARD!

Diensten Bureau Schippers
• Personal coaching
• Competentie ontwikkeling
• Loopbaan (her)oriëntatie
• Balansherstel werk/privé
• Stressreductie
• Verzuimherstel + re-integratie

Bureau Schippers heeft een professionele, stimulerende en oplossingsgerichte stijl van
coaching die gericht is op de gestelde doelen van werknemer en organisatie.

1. Gratis kennismaking + offerte
Na aanmelding wordt er z.s.m. een kennismakingsgesprek ingepland.
Hierna ontvangt u een voorstel + offerte.

2. Snel van start
Na het akkoord kan er snel gestart worden met de eerste coachinggesprekken voor ontwikkeling, herstel balans of re-integratie.

3. Analyse, inzicht en actieve coaching
Na een analyse over oorzaak en gevolgen, reikt de coach al de eerste juiste handvatten en
tools aan die men nodig heeft om nieuwe handelstijlen te beoefenen. Reflectie en feedback zorgen voor inzicht.

4. Vernieuwen handelstijlen
Uitkomsten omzetten in nieuw gedrag- en communicatiestijlen.
De werknemer ervaart herstel in balans tussen privé en werk.

5. Het behalen van de ontwikkelingsdoelen.
Na het behalen van de doelen, o.a. competentie-ontwikkeling, herstel balans en re-integratie
wordt het traject afgesloten met een eindgesprek en verslag.

Informatie over diensten en tarieven op blad 2 & 3.

ONZE DIENSTEN ZIJN VOOR UW WERKNEMERS
DE INVESTERING WAARD

Introductie Bureau Schippers
Bureau Schippers is een coaching- en trainingbureau met meer dan 15 jaar ervaring, met een
inspirerende stijl van coachen én verzuimbegeleiding. Daarnaast een dienstverlener met een brede
regionale dekking.
Coaching is in belang van werkgever & werknemer
Bureau Schippers realiseert zich dit in elke opdracht.
Het hanteren van transparantie en open vizier
geeft de kracht tot persoonlijk/professioneel inzicht en ontwikkeling.
Persoonlijke coaching
Coaching is gericht op persoonlijke ontwikkeling
in werk en/of privéleven. Een persoonlijk proces
dat onderzoek, tijd en oefening vraagt en vaak
wordt beïnvloed door diverse factoren. Een coach
reikt de juiste handvatten en tools aan die uw
werknemer nodig heeft om weer in balans tussen
privé en werk te komen.
In de coaching en begeleiding wordt aandacht gegeven aan: communicatie, reflectie, actief aan de
slag met oefeningen voor daadkracht en balans,
ontwikkeling cognitieve vaardigheden en testjes
voor inzicht en groei.
Competentie-ontwikkeling
Binnen de aanpak van de competentie-ontwikkeling
coaching staat eigen verantwoordelijkheid van de
werknemer, zelfreflectie, leren te kijken naar mogelijkheden, professionele en persoonlijke ontwikkeling voorop.
Het ontwikkelingsgericht (leren) werken naar professionele groei is een ander uitgangspunt.
Stress of burn-outklachten
Als de werknemer na veel stress vanuit werk en/of
privéleven uiteindelijk tegen een burn-out is aangelopen, wat is er dan natuurlijker dan thuis weer

de batterij op te laden, te herstellen en de dingen
rustig op een rijtje zetten?
Maar dan verandert er niets in de patronen van
mensen, men moet leren om dingen anders te
doen. Dat gebeurt tijdens de coaching/begeleiding, die uiteraard in het begin gecombineerd
wordt met rust en oog voor herstel balans draagkracht versus draaglast.
Verzuimherstel en re-integratie
Bureau Schippers biedt meerdere vormen van
verzuimherstel interventies en begeleidingstrajecten aan, gericht op aanpak psychisch verzuim, het
juiste herstel én re-integratie in Spoor 1, met een
transparante aanpak en inzet.
Hoe langer iemand uit het arbeidsproces is, hoe
moeilijker het wordt om terug te keren op de
werkvloer. Als de energie en draagkracht weer
op zo’n 30 procent zijn, is het goed om weer een
aantal uur per week te beginnen met taken die
weinig tijdsdruk en verantwoordelijkheid met zich
meebrengen. Zo kan een werknemer stap voor
stap herstellen, herintreden en re-integreren binnen zijn/haar eigen werk en duurzaam weer aan de
slag gaan.
Tarieven worden zorgvuldig samengesteld
Bureau Schippers realiseert zich goed dat uw
investering in de werknemer ook zijn “opbrengst
met een resultaat” dient te hebben. Het tarief van
uw investering wordt daarom goed afgestemd
op de interventie die nodig is en dus “op maat”
samengesteld.
De producten en tarieven op de volgende pagina
geven een indicatie waarmee een begeleidingstraject kan worden opgebouwd. Het tarief wordt,
betreffende prijs en hulpvraag, zorgvuldig samengesteld.

UW INVESTERING IS PRIJSBEWUST
ÉN ALTIJD OP MAAT

Tarieven
Kennismakingsgesprek

gratis

Offerte opgesteld na het
kennismakingsgesprek

gratis

Een coachingsessie van 1 uur

€ 110.-

Coachingtraject 8 sessies

€ 880.-

Een driehoekgesprek

€ 110.-

Coachingtraject 12 sessies

€ 1.320.-

Een eindgesprek met rapportage

€ 125.-

Coaching psychisch verzuim en
re-integratie Spoor 1

€ 1.950.-

Alle telefonische en e-mailcontacten

inclusief

Tussentijdse (voortgang) rapportage

€ 55.-

Testen (elektronische vragenlijst)

inclusief

Eindrapportage i.v.m. afronding

€ 55.-

Crisisinterventie werknemer 6 sessies

€ 660.-

De eventuele reistijden

inclusief

VAR test, indicatie verzuimherstel en
advies

€ 195.-

Scholing materialen, oefeningen en
informatie

inclusief

Coach Ronald Schippers
Ronald Schippers is oprichter van Bureau
Schippers en sinds 2004 zelfstandig werkzaam als coach en trainer.
Hij is respectvol, empathisch, ‘to the point’
en zo nu en dan confronterend, maar vooral betrokken. Daarnaast een professionele,
stimulerende en oplossingsgerichte stijl
van coaching en begeleiding die gericht is
op de mens én de organisatie.

www.schipperscoachingarnhem.nl

De professionaliteit in het coach vak
heeft hij in de vele jaren ontwikkeld
door diverse opleidingen, de persoonlijke levensloop en praktijkervaring met
het begeleiden van individuen en groepen. Ook maakt hij steeds weer gebruik van vernieuwende werkvormen.
Daarnaast is hij gericht op het behalen
van de doelen en deadlines, gesteld
vanuit werknemer en werkgever.

www.linkedin.com/in/schippersronald

Met hartelijke groeten,

Ronald Schippers | 06-50661763 | Master Coach gecertificeerd NOBCO - EMCC

De AVG (Europese) Privacy Wetgeving
Het beheer en archivering van rapportages voldoen aan de door de beroepsverenigingen en gestelde
eisen ter zake geheimhouding AVG. In een plan van aanpak of traject verslag, opgemaakt naar aanleiding van de door de coach uitgevoerde werkzaamheden, worden alleen zaken vermeld welke ter zake
dienende zijn. De coach zal, gedurende de looptijd van de onderhavige overeenkomst, gehouden zijn
de privacy en veiligheid van alle betrokkenen in acht te nemen. In achtneming van de juiste vermelding
summiere gegevens i.v.m. de vigerende AVG (Europese) privacywetgeving.

