Coaching wordt een steeds belangrijker in het leven. Zeker gezien het tempo waarin alle
gebeurtenissen elkaar opvolgen en de energie die het vraagt om dat allemaal bij te houden.
Dat kan je gerust topsport noemen; des te belangrijker is het om af en toe ook eens stil te
staan. Coaching is een goede ondersteuning bij die pauzemomenten en daarvoor biedt Het
Coachingslab Coachtime voor bedrijven, het coachingsabonnement voor grote en kleine
vragen.

WAT IS COACHTIME?
Coachtime is een abonnement dat bestaat uit een minutenbundel die u kunt inzetten voor
hulp bij kleine of grote vragen waar medewerkers zelf niet goed uitkomen.
Met Coachtime zit u niet meteen vast aan een coachtraject maar kunt u de ingekochte tijd
naar eigen inzicht verdelen en besteden. Medewerkers kunnen Coachtime gebruiken:
• Om te sparren over een vraag of situatie die hen bezighoudt.
• Voor begeleiding bij een opleiding- of loopbaanplan.

• Voor preventie van verzuim bij lastige situaties (balans werk/privé/mantelzorg etc).
WAAROM COACHTIME?
Met dit coachabonnement:
• Bepaalt u zelf hoeveel Coachtime er nodig is en hoe u die verdeelt.
• Heeft u niet te maken met wachttijd en gaan we direct met uw medewerker aan de slag.
• Kan gekozen worden voor face tot face coaching, online coaching of wandelcoaching.
• Investeert u in de groei en ontwikkeling van uw medewerkers en uw bedrijf.
• Geeft u iemand voor wie coaching financieel niet haalbaar is ook een kans om te groeien,
hieronder leest u hoe dat werkt.

Samen maken we de wereld een beetje m

ier

Investeren in de vitaliteit, ontwikkeling en loopbaan van uw medewerkers is een mooie vorm
van aandacht en waardering. Helaas zijn er mensen voor wie het niet mogelijk is om in
zichzelf te investeren. Mensen die je ook die waardering gunt zodat ze kunnen groeien en
iets bereiken wat misschien wel onbereikbaar leek.
Kent u of kennen uw medewerkers zo iemand die graag verder wil en die u COACHTIME
gunt? Als u zich aanmeldt voor COACHTIME dan ontvangt deze persoon namens Het
Coachingslab, 300 minuten Coachtime gratis. Zo maken we samen de wereld een beetje
mooier.

HOE WERKT COACHTIME?
•
•

•

U bestelt de bundel met het door u
gewenste aantal coachminuten.
Na betaling van de factuur ontvangt u
een Coachtime-code en gaat het
Coachtime abonnement in.
Als u een verzoek voor coaching heeft
dan stuurt u een e-mail met uw
Coachtime-code.

• Binnen 24 uur neem ik contact met u

•

•

•

op, verkennen we de vraag (dit gaat
niet van de coachtime af) en stemmen
we het vervolg af.
We spreken af hoeveel Coachtime
wenselijk is (de minimale Coachtimeeenheid is 30 minuten) en dan gaan we
van start.
Na afloop van de Coachtimesessie
ontvangt u een update van de
resterende Coachtime.
Het Coachtimeabonnement is 2 jaar
geldig.

• Een Coachtimeabonnement kan voor
meerdere medewerkers ingezet
worden.

VOOR WIE IS COACHTIME?
•

Voor bedrijven die geen
professionele coach in dienst
hebben.

•

Voor bedrijven die af en toe coaching
willen aanbieden.

•

Voor bedrijven die duurzaam willen
investeren in de ontwikkeling van hun
medewerkers.

•

Voor bedrijven met ambitieuze
medewerkers die willen groeien in
hun werk en loopbaan.

•

Voor bedrijven die coaching willen
inzetten voor verzuimpreventie.

•

Voor medewerkers die jaarlijks een
individueel ontwikkelbudget hebben.

•

Voor bedrijven met een sociaal hart
die anderen ook iets moois gunnen.

WAT KOST COACHTIME?
Het tarief voor Coachtime is € 60,- per uur, dat is € 1,- per minuut.
Coachtime biedt de volgende abonnementen:
•
600 minuten voor € 480,•
750 minuten voor € 600,•
900 minuten voor € 720,• 1200 minuten voor € 960,• 1500 minuten voor € 1200,** bedrijven die Coachtijd aanbieden aan hun medewerkers mogen gratis 300 minuten coaching aanbieden aan
iemand in hun netwerk -maar buiten de organisatie- die tot de doelgroep behoort.

MEER WETEN OVER COACHTIME?
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Het Coachingslab,
telefonisch via 06 -301 931 08 of per e-mail via info@hetcoachingslab.nl
Kijk voor het overige aanbod op onze website: www.hetcoachingslab.nl
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