
Online coaching

Kiezen voor wat je ècht wilt.

Voor leidinggevenden 
van millennials

The ME Company
Onze coaches zijn gespecialiseerd in de vraagstukken van en over millennials. 
We coachen leidinggevenden van deze jongste generatie op de werkvloer en 
kennen de uitdagingen die hierbij komen kijken. Daarnaast weten we alles 
van de loopbaanvragen waar deze twintigers en dertigers tegenaan lopen, 
maar ook van hun vragen op privégebied. 

In deze tijd van thuiswerken en social distancing kunnen sommige vragen 
opeens relevanter zijn geworden. Daarom coachen we juist ook in deze 
bijzondere tijd leidinggevenden van millennials.

Gratis kennismakingsgesprek?
We vinden het belangrijk dat het klikt tussen jou en je coach. Daarom plannen 
we eerst een kort kennismakingsgesprek in. Dit is een online gesprek via een 
beveiligde verbinding voor videobellen.
 
Bellen of mailen mag ook:  +3120 2101 702 en info@mecompany.nu
Meer informatie is te vinden via www.mecompany.nu
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Online Coaching en Online Intervisie voor  
leidinggevenden van millennials
Als leidinggevende van millennials heb je te maken met een nieuwe manier 
van leidinggeven als gevolg van de Corona Crisis. Medewerkers zitten thuis 
en kunnen niet meer werken zoals ze gewend waren. Er komt veel op hen af: 
stress ligt op de loer, de grens tussen werk en privé verwatert en hun 
toekomstperspectief is misschien aan het veranderen. 

In een Online Intervisietraject ondersteunen we leidinggevenden bij deze 
vraagstukken. Tijdens een groepssessie gaan we in op de kaders die je kunt 
bieden, zodat millennials gemotiveerd thuis aan het werk blijven.  

Ook gaan we in op hoe je kunt (blijven) inspelen op de behoeften van 
millennials. In de intervisie gebruiken we actuele casuïstiek om met 
elkaar te leren. Liever individueel aan de slag met je persoonlijke 
leiderschapsvraag? Dat kan natuurlijk ook met online coaching.

De kracht van Online Coaching
Online werken is lekker efficiënt. We combineren online methoden als email, 
What’s app en beeldbellen. We wisselen zien en spreken af met elkaar 
niet-zien en schrijven. Je ervaart daardoor de kracht van a-synchroniteit. 

Het voordeel van een online traject is daardoor dat er meer ruimte is voor 
reflectie op jouw vraag. Je kan antwoorden op je eigen moment. 

Jouw
Doelstelling

 
2. Dream
V erbeelden wat 

mogelijk is

Wat wil ik?
Wat zijn mijn motivaties,

 

drijfveren en waar krijg ik  
energie van?

3. Design
Ontwerpen 
wat nodig is

Wat kan ik?
Wat zijn mijn belemmeringen,

kwaliteiten en wat is
mijn potentie ?

4. Destiny

 

Doen wat gedaan
moet worden

Hoe word ik besluitvaardig,

 

neem ik verantwoordelijkhei d
en ga ik staan voor 

wie ik ben?

1. Discovery
Wa arderen ‘wat is’

 Wie ben ik?

 

Wat zijn mijn talenten,

 

normen en waarden?


