Welke voordelen biedt
jouw coachtraject voor
jouw werkgever?
Dat het coachtraject voor jou belangrijk is, is logisch.
Waarschijnlijk sta je er niet direct bij stil, maar jouw coachtraject
biedt ook voordelen voor jouw werkgever. Steeds meer werkgevers
betalen daarom (een deel van) het coachtraject van
hun medewerkers.

Zelfs als je op zoek bent naar een nieuwe baan
Ook als je van plan bent een nieuwe werkgever te zoeken, is het
niet gek om je huidige werkgever om een vergoeding te vragen.
Een coachtraject heeft zelfs als je weggaat voordelen voor je
werkgever. Daarnaast is er altijd een kans dat je wel
bij je huidige baan blijft.

1) Als jij beter in je vel zit, ben je productiever en meer gemotiveerd
Een productieve en gemotiveerde werknemer levert een organisatie meer op.
Daarnaast is het voor iedereen fijner als jij beter in je vel zit.
2) Jouw welzijn is onderdeel van de organisatiedoelen
Steeds meer bedrijven nemen het welzijn van hun medewerkers op in hun
organisatiedoelen. Door te investeren in jouw coachtraject, dragen ze bij aan
het behalen van deze doelen, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.
3) Je ontwikkelt verschillende nuttige vaardigheden
Coaching leidt tot verbeterde interpersoonlijke vaardigheden zoals; denken
buiten de gevestigde kaders, beter conflictmanagement en effectiever gedrag
binnen een team. Dat komt goed van pas op de werkvloer.
4) De werkgever heeft altijd baat bij de uitkomst
Ben je na het traject meer gemotiveerd? Dan is dat fijn. Is de conclusie dat je
bij je werkgever niet op de goede plek zit? Dan kan hij daar iemand neerzetten
die een betere match is en effectiever werkt.
5) Coaching voorkomt duur verzuim
Verzuim door stress- en burnoutklachten kost werkgevers flinke bedragen.
Door coaching krijg je meer inzicht in de factoren die stress opleveren, zodat je
hier iets aan kunt doen. Dat voorkomt uitval.
6) Er is subsidie beschikbaar
Organisaties kunnen speciale subsidies ontvangen, die zij kunnen inzetten ten
behoeve van de ontwikkeling van hun werknemers, zoals de SLIM subsidie en
NL leert door.
7) De kosten zijn aftrekbaar
Voor werkgevers zijn de kosten voor loopbaancoaching aftrekbaar. Netto
betalen ze dus veel minder dan als jij dit zelf betaalt.

Kiezen voor wat je ècht wilt.

Ook als je werkgever betaalt, blijft een gesprek altijd vertrouwelijk. Hebben jij
of je werkgever aanvullende vragen? Neem dan contact met ons op
via info@mecompany.nu of ga naar mecompany.nu.

