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Client

Positionering
Coaching geschiedt uitsluitend op verzoek van de coachee (indien gewenst in
samenspraak met een leidinggevende). De coachee bepaalt de ontwikkelvraag. Zij/
hij reflecteert hierop, de coach begeleidt. De coachee zoekt, onder begeleiding, een
mogelijke weg vooruit. Alternatieven voor het handelen worden ontworpen en in of
na de sessies uitgeprobeerd. Dit alles vraagt van de coachee een proactieve houding,
de wil om te leren en de moed om met zichzelf in gesprek zijn.

Aantal sessies / periode / evaluatie
Het aantal sessies wordt in overleg bepaald. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt in
14-daagse frequentie. Data worden in onderling overleg vastgesteld. Na iedere
sessie wordt bepaald of verdere coaching gewenst is. Stoppen kan na iedere sessie.

Werkmateriaal
De coachee maakt na elke bijeenkomst een reflectie op de sessie en beschrijft een
actuele ervaring die als leermateriaal dient in de volgende sessie. De coach ontvangt
beide uiterlijk drie werkdagen voor volgende sessie.

Coachcontract

Vertrouwelijkheid
Er vindt door de coach geen verslaglegging naar derden plaats (tenzij besproken en
vastgelegd is dat de leidinggevende rapportage ontvangt). De gesprekken en het
ingebrachte werkmateriaal zijn vertrouwelijk. De coach verplicht zich tot strikte
geheimhouding. Zij / hij acht zich gehouden aan de beroepscode voor supervisors
van de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching. Bij klachten kan een
coachee een beroep doen op het College van Beroep en Tuchtzaken van de LVSC
(zie: www.lvsc.eu).

Prijs
Bij kosten, zoals genoemd op de website van Amersfoort-Supervisie.nl, zijn per
coaching-sessie. In de kosten zijn opgenomen: de sessies zelf, de voorbereiding en
uitwerking daarvan en de werklocatie en materialen. De betaling is per sessie,
binnen 7 dagen na de sessie. Wanneer de eerste sessie niet naar tevredenheid is,
hoeft deze niet betaald te worden.
Prijs / sessie

Reiskosten / sessie

Andere kosten / sessie

Sessie verplaatsen
Een sessie verplaatsen kan tot 72 uur voor de volgende sessie.

Ondertekening
Coach

Coachee

