
Online coaching

Kiezen voor wat je ècht wilt.

Voor twintigers en dertigers 

met vragen over hun

 loopbaan en privésituatie

The ME Company
Wij coachen twintigers en dertigers, mensen zoals jij dus. Onze coaches weten 
alles van millennials en de vragen waar jij tegenaan loopt op deze leeftijd. 
Bijvoorbeeld vragen over je loopbaan, maar ook vragen over je relatie, 
wonen, een kinderwens en jezelf. In deze tijd van thuiswerken en social 
distancing kunnen sommige van deze vragen opeens relevanter zijn 
geworden. Daarom helpen we je ook in deze bijzondere tijd met kiezen 
voor wat je echt wilt.

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 voor twintigers en dertigers.
Het leven lijkt stil te staan, maar jij niet! En wij gelukkig ook niet. Deze periode 
van thuiswerken en thuisleven brengt nieuwe vragen met zich mee. Hoe blijf 
je gemotiveerd aan het werk als je je collega’s niet ziet? 

Hoe ga je verder met het bepalen van de volgende stap in je loopbaan? Wat 
doe je met twijfels over je relatie en kinderwens? We denken graag met je 
mee op het vlak van je loopbaan of typische privévragen rond je dertigste.

Tarieven
Omdat online coaching een andere vorm is dan face to face coaching, bieden 
we een korter coachtraject aan. Een particulier traject kost daarom €297,- 
inclusief btw en bestaat uit 3 coachgesprekken van een uur en aanvullende 
opdrachten. Aan zzp-ers vragen we €297,- exclusief btw. Aan bedrijven 
vragen we €447,- exclusief btw. 

Mochten 3 sessies niet genoeg blijken, dan kan je het traject aanvullen met 
losse sessies.

De kracht van Online Coaching
Online Coaching is lekker efficiënt. Een online coachtraject verlangt van jou 
dat jij een concrete vraag hebt waar we mee aan de slag gaan. De kracht van 
een online traject is dat er meer ruimte is voor reflectie op een vraag, doordat 
je kan antwoorden op je eigen moment. We combineren daarbij de methoden 
van email en beeldbellen. We wisselen zien en spreken af met elkaar niet-zien 
en schrijven. Je ervaart daardoor de kracht van a-synchroniteit.

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?


