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Indi vi duele Coachi ng 
 

 
Geen enkel team kan wi nnen zonder zi jn spelers.  
Logi sch. 
 
Hoe sterker de spelers, hoe effecti ever het team.  
Vaak. 
 
Maar soms ervaar je dat je (even) ni et di e speler bent di e je kan zi jn. 
Of di e je wi l worden. 
 
Dan i s het aantrekkeli jk om (ti jdeli jk) een steuntje i n de rug te kri jgen.  
Met i ndi vi duele coachi ng. 
 
Samen met een ervaren coach zul je je gedachten, gevoel en 
handeli ngen tegen het li cht houden en experi menteren op welke 
mani er ji j (weer) wi l en kan bi jdragen aan jouw persoonli jke doelen. 
Of aan de teamdoelen. 
 

Het kan een opluchti ng zi jn om je ei gen kracht sneller te 
herkennen en te mobi li seren. En daarmee ook andere reacti es 
teweeg te brengen. En andere ui tkomsten te reali seren.  

 

Maak kennis met  

TOT Individuele Coaching trajecten 

Elke Speler is uniek ..  
Jij ook !  

Indi vi duele Coachi ng 
 
Voor wi e? 
Voor professi onals di e geri chte 
persoonli jke doelen nastreven en 
di t proces wi llen verdi epen en 
versnellen. 
 
En voor professi onals di e behoefte 
hebben aan een steuntje i n de rug 
om het (weer) pretti ger te hebben 
op het werk.  
 
Wanneer?  
Kan alti jd. In overleg met de coach 
 
Ti jd? 
Anderhalf uur per sessi e. Trajecten 
van 3, 5 of 7 sessi es. Vri jbli jvend 
kenni smaki ngsgesprek. 
 
Waar? 
Kan onli ne en overal.  Bi j TOT i n 
Ni jmegen of i ncompany. Elders i n 
overleg.  
 
Door wi e? 
Afhankeli jk van jouw coachvraag en 
voorkeuren koppelen we je aan een 
van onze coaches. 
 
Kosten sessi es van 1 ½ uur  
3 sessi es  €   675,00 
5 sessi es  € 1125,00 
7 sessi es  € 1575,00 
 
Inclusi ef  

- Voorberei di ng 
- Tussenti jds e-mai l contact 

 
Aanmelden? 
i nfo@tottot.nl 
of bel ons voor een 
kenni smaki ngsgesprek op korte 
termi jn op 024-6757330 


