Coachcontract voor particulieren
De coach: Femke Wetzer- van Gils
via e-mail:
telefonisch op nummer:
De coachee,..........................................................................................................is
bereikbaar:
via e-mail: ................................................................
telefonisch op nummer: .........................................................................................


De coaching is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Afspraken graag 24 uur
van te voren afzeggen.



Het coachtraject begint met een intakegesprek, waaruit duidelijk moet
worden of er een basis van vertrouwen is en of er overeenstemming is
over de aanpak en de haalbaarheid van doelstellingen.



Het aantal coachingsgesprekken, de duur en de frequentie ervan,
hangt af van de vraagstelling en de urgentie. Gemiddeld duurt een
coachingsgesprek één tot anderhalf uur.
De gesprekken vinden plaats bij Femnomenaal of op de eigen school.



Coach en coachee zullen zich inspannen om de door coachee
ingebrachte problematiek hanteerbaar te maken door inzicht te
geven, blokkades op te heffen en/of vaardigheden te oefenen.
De coach is verantwoordelijk voor de begeleiding van het proces. De
coachee blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de gevonden
oplossingen.
Verslavingsproblematiek, (ernstige) persoonlijkheidsstoornissen of
onvoldoende commitment vormen contra-indicaties voor het aangaan
van een coachtraject. Indien tijdens het coachtraject blijkt dat hiervan







sprake is, kan dit reden zijn om de coaching te beëindigen en de
coachee te verwijzen naar een andere hulpverlener
Indien de coaching op advies van leidinggevende, docent of
bedrijfsarts plaats vindt, kan dit uitsluitend als de coachee hiervoor van
uit zichzelf gemotiveerd is en vrijwillig het coachtraject ingaat.
Eventuele terugkoppeling aan leidinggevende, docent of bedrijfsarts
geschiedt door de coachee zelf, eventueel (op diens verzoek) in
aanwezigheid van de coach.

Beschrijving van het coachtraject:
De doelstelling van het traject is:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
De aanleiding hiervoor is:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………

[Geef de naam van het bedrijf op]

De doelstelling is bereikt als:
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
De verwachtingen van de coachee ten opzichte van de coach zijn:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

De coach verplicht zich tot de geheimhouding van het geen tijdens de
coaching ter sprake komt.

[Geef de naam van het bedrijf op]

Aldus overeengekomen en ondertekend op ............................................... te
……………………….
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Coach

Coachee

.......................................

.......................................

