CoachtheCoach©
Inleiding
Stel … Je bent teamlid of leidend teamlid van een
begeleidingsteam. Coaches, trainers, consultants,
coachnetwerk, o.i.d..
Je wilt je zelf en je team collega's verder
professionaliseren? Je merkt dat deze tijd andere
instrumenten, technieken of attitude vraagt? Kom
naar me toe in Frankrijk, met je team. In een
prachtig huis in de Franse Ardennen ben je bij
mijn gastvrouw/gastheer echt te gast*. We gaan
samen op zoek naar kwaliteitsverbetering. En we
vinden zeker transformatie! Je kunt voor 3 of 4
dagen komen en daar nog een vakantiedag aan
vast plakken. Of een strategische teamdag. Of ....
We ontwikkelden Coachthecoach© op basis van
meer dan 30 jaar ervaring met het opleiden van
coaches, trainers, begeleiders en .. van managers
in
het
bedrijfsleven.
We
organiseerden
strategiesessies, hei- en bosdagen of hoe je dat
ook wilt noemen om management- en
directieteams weer terug te begeleiden naar de
basis. De basis van de organisatie; waar het ooit
om begonnen was. De basis waarop je je strategie
baseert om in lastige tijden ook nog resultaat te
is de formule
behalen. Coachthecoach©
waarmee we (bege)leiders coachen naar de kern
van hun bedrijfsactiviteiten, naar de kern van het
organisatiebestaan. En daarom .. weg van
resultaat! Want als je focust op resultaat, zonder
kern, dan is resultaat afhankelijk van anderen!
Hoe het werkt? Heel simpel. We spreken bij ons
af met jou als teamleider. We hebben een
afstemmingsgesprek en maken afspraken over o.a.
doel, missie, te behalen resultaten, trajectduur en
bijvoorbeeld in te zetten instrumenten. En
natuurlijk het budget. We stellen door research
(desk- en fieldresearch) de staat van je strategie
vast. We voeren een kick-off uit met je team en
spreken een twee- of driedaagse strategiesessie
af. Na zes weken komen we voor de afronding
weer een dag(deel) bij elkaar. We begeleiden het
vaststellen van de strategie en het maken van
plannen tot uitvoering.
Coachthecoach © is gebaseerd op jarenlange
ervaring. Hans is een doorgewinterde coach en
therapeut in bedrijfsbegeleiding.
Wanneer Coachthecoach© inzetten?
Wanneer je staat achter “education
permanente”.
Als coaching en training, bedrijfsbegeleiding
jouw professionele insteek is.

Weg van resultaat!
Coachthecoach© methode
Intake, bespreek tijd en condities, maak een
budget-afspraak, uitvoering, evaluatie: klaar!
Wat doen we nog meer?
Coaching on the road: een onderweg coaching
van toekomstig leiders van 1 uur tot 3 dagen
Teambuilding: we coachen teaminrichting en
teambuilding van begeleidingsteams
Reorganisatie en fusie: van kleine tot grote
organisaties coachen we organisatie
herstructurering
Training/coaching: op alle gebieden van
professionalisering van coaches/trainers
Reintegratie & Outplacement: we coachen
leiders zodat ze op de juiste plek functioneren.
Wat doen we daarnaast nog?
Organisatie van turn-around events,
organiseren van teamreizen.
Doelen
Vaststellen strategie, beleid en
uitvoeringsrichting van begeleidingsteams
Begeleiden teamsamenstelling en teammissie & waarden binnen nieuwe strategie
Veranderingstechnieken leren toepassen
Balans in organisatie en privé: geluk en plezier.
CoachTeam
We werken het liefst met een CoachTeam,
Hans Koch en een collega coach.

Hans Koch
COACH BV
Traay 301 H 30
3971 GM Driebergen-Rijsenburg
Telefoon : + 31 (0)6 53389254
E-mail : info@coach-bv.eu
Webpagina: www.coach-bv.eu
*Of in Driebergen …
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Voorbeelden CoachtheCoach© programma
Begeleiding van heroriëntatie van een
internationale opleidingsorganisatie
Begeleiding van een HBO-onderwijsinstelling en
coaching/training van onderwijskrachten
Begeleiding van overname en fusie van een
academisch trainingsbureau
Begeleiding van transformatieproces landelijke
onderwijsorganisatie op MBO/ROC niveau
Opzet en begeleiding van opleidingsorganisatie
in Zambia; opleiden van trainers/coaches
Begeleiding directie- en managementteam van
landelijke/internationale congresorganisatie
Een complete reorganisatie van een arbodienst
(800 medewerkers/coaches) zodat ze zonder
weerstand overgenomen konden worden
Enzovoort …

CoachtheCoach© kosten & baten

Kosten in verhouding tot opbrengsten
Voorafgesproken budget zonder overschrijding
Lage instap module met logische
vervolgmogelijkheden
Ervaren begeleidingsteam met analytische inslag
heeft weinig voorbereiding nodig
One-stop shopping door variatie op aanbod
Hand-outs en instrumenten kopieerbaar
E-mail coaching als optie voor relaties
CoachtheCoach© is de optie in het begeleiden
van strategiekwesties!

Strategische conferentiemogelijkheid

Voorbeelden CoachtheCoach© resultaten
Structurele verbetering bedrijfscultuur
Verbetering doelen en resultaten organisatie
Samenwerkingsverbetering teams,
steakholders, aandeelhouders en klanten
Structuur in bedrijfsbeleid
Verbetering corporate identity
Ontwikkelen buitenlandbeleid bij
internationalisering.

De foto’s van boten in de haven van onze conferentie
mogelijkheid in Turkije geven al aan: we zoeken voor
CoachtheCoach
rustige
plaatsen.
We
gaan
tegenwoordig naar Frankrijk. We hebben ook een plek in
Nederland: in het midden van het land, in DriebergenRijsenburg of Doorn.
Een strategiesessie moet in alle rust plaats kunnen
hebben, met alle mogelijkheden van “breaking out”.
Bovendien willen we dat onze gasten zich comfortabel
voelen en heerlijk kunnen overnachten, eten en drinken.
Doordat we vele conferentieplekken aan den lijve
hebben meegemaakt, kunnen we jou en je team
adviseren in het kiezen van de juiste plek. Het moet bij
jullie horen. Vraag ons er naar!
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