
Informatie over onze 

Coachtrajecten, PPS®  programma, 

Opleidingen/trainingen 
 

Je kunt ons bereiken op 058-2660304, Groningerstraatweg 62, 8921 TS Leeuwarden of App ons: 0653835170 
 

 

In een coachtraject, PPS®  programma of opleiding/training bij ons starten we met een heldere 

diagnose van je wens en ontwerp van het programma dat je gaat volgen.  

Dat is nooit standaard, maar altijd maatwerk. 

 

Vooraf 

We informeren je vooraf over de variatie aan werkvormen die wij aanbieden. Samen met de coach/ 

trainer bepaal je wat voor jou de beste keuze is, we bieden je altijd een duidelijke structuur. Onze 

werkvormen zijn een combinatie van motiveren enerzijds en gericht oefenen met de stof anderzijds. 

Hierdoor krijg je vaart en diepgang in je programma en écht resultaat. Je zult zien dat je gemakkelijker 

je gedrag kunt veranderen en je nieuwe vaardigheden kunt toepassen in de praktijk.   

 

Er voor gaan 

Deelnemers leren het snelst wanneer ze de waarde van een coachtraject, PPS®  programma of 

opleiding/training inzien. We vragen je dan ook of je bereid bent je kwetsbaar op te stellen. Soms 

confronteren we je met jezelf met als doel jezelf goed te leren kennen. We doen dat altijd correct, 

integer en veilig. Je zult merken dat je -mede hierdoor- actief gaat leren in een betrouwbare en 

prettige sfeer. Wij geven je op professionele wijze feedback, altijd positief opbouwend én stimulerend. 

 

Altijd goed 

We starten onze programma’s  vanuit jouw dagelijkse praktijk of beleving, wij voegen daar de theorie 

en onze praktijkvoorbeelden aan toe en jij gaat ermee oefenen in het dagelijkse functioneren (in je 

werk of privé). Omdat onze uitleg  altijd praktisch en aannemelijk is kun jij veel gemakkelijker de 

volgende stap zetten naar (meer) succes. Ook al doe je verplicht mee aan een coachtraject, PPS®  

programma of opleiding/training, je zult al heel snel ervaren  dat de voordelen altijd opwegen tegen de 

nadelen welke je verwacht tegen te zullen komen. 

  

Vanuit de praktijk 

Onze aanpak  is uit de praktijk ontstaan. Al meer dan 25 jaar coachen, trainen en testen en elke keer 

goed kijken naar wat werkt en niet werkt, gecombineerd met (veel) vakliteratuur hebben geleid tot een 

methode die écht werkt – zo ervaren deelnemers en opdrachtgevers.  Sommige programma-

onderdelen zijn zelfs wetenschappelijk onderbouwd. Hierdoor kunnen we nog preciezer aangeven hoe 

jij leert, bent en ervaart en hoe jij jezelf zo goed mogelijk kunt ontwikkelen. 

   

En dan nog… 

Tijdens het coachtraject, PPS®  programma of opleiding/training kunnen we gebruik maken van 

boeken die jezelf aanschaft. Daarnaast krijg je een reader of e-reader met extra materiaal. We kunnen 

je vragen voorafgaand aan het coachtraject, PPS®  programma of opleiding/training  (bepaalde 

hoofdstukken uit) de boek(en) te lezen. Na elke bijeenkomst pas je de meteen het geleerde stof toe in 

je dagelijkse praktijk. Tijdens en tot 30 dagen na  het volgen van je coachtraject, PPS®  programma of 

opleiding/training kun je ons elk moment bellen voor assistence-on-the-job over het geleerde. We 

ontvangen je bovendien in een sfeervolle ambiance, je krijgt een gezonde smakelijke lunch, koffie/thee 

en refreshments. Maak nu een afspraak of boek op één van de onderstaande sites. Tot binnenkort? 

 

 

   

  


