MEESTERLIJK TALENT COACHING
DOEN WAAR JE BLIJ VAN WORDT!

Wil je graag de volgende stap zetten in je werk als leraar, directeur? Wil je meer uit jezelf halen en
dat inzetten in je werk? Hoe voer ik regie op een positieve leer- en of werkomgeving? Wil je graag
meer inzicht in jouw talenten en hoe je die nog meer in kunt zetten? Meesterlijk Talent Coaching kan
je hierbij helpen. Meesterlijk Talent Coaching is een individueel coachprogramma, waarin je ontdekt
waar en hoe jij het verschil maakt en blijft maken. Doen waar je blij van wordt. Nu en morgen.
WAT WORDT HET RESULTAAT?

APK Met deze jaarlijkse onderhoudsbeurt neem je het

• Je krijgt inzicht en bewustzijn en behaalt doelgericht

stuur van je loopbaan in eigen hand. Het resultaat is een

de resultaten, die je wilt. Je kunt meer dan je denkt. Jij

analyse van jouw huidige werksituatie aangevuld met

maakt het verschil.

een persoonlijk actieplan. Als je weet wat je kan en wilt,

• Je voert met elkaar regie op een positief team- of

zie je veranderingen met vertrouwen tegemoet.

groepsklimaat. De kracht van de groep wordt versterkt.

OUTPLACEMENT Aan de slag na ontslag? Het kan! Een

En samen beleef je meer plezier.

concreet en resultaatgericht outplacementtraject met

• Doordat je steeds beter weet wie je werkelijk bent, wat
je talenten en je drijfveren zijn, ben je steeds beter in

een Persoonlijk Actieplan, zodat je weer met plezier naar
je (nieuwe) werk gaat en blij thuiskomt.

staat om invloed uit te oefenen op dat wat jij echt wilt.

ERVARING

Meesterlijk Talent in ACTIE.

‘Een warm persoon die rustig de tijd neemt en door

KLAAR VOOR DE VOLGENDE STAP?

middel van doorvragen je goed laat nadenken over

Zet de stap: NEEM ACTIE. Stuur mij een mail of bel. Daar

jezelf. Positief en meedenkend. Ik ging altijd met nieuwe

word ik blij van. We maken vervolgens
een afspraak voor een kennismakingsgesprek en bekijken samen de mogelijkheden.

BAUKJE UILKEMA | MEESTERLIJK
TALENT
Als coach heb ik inmiddels ruime ervaring in het begeleiden van veranderprocessen bij mensen. Met lef zet ik het
potentieel van individuen in beweging.
Van denken naar doen, van weerstand
naar veerkracht, van angst naar lef, van
klein naar GROOT.

AANVULLENDE MOGELIJKHEDEN
TALENTGESPREK in één gesprek duidelijk
krijgen waar je energie van krijgt, waar je
goed in bent. Alles wat je in je hebt komt
eruit! Pas op de plaats en energie opdoen!

PRAKTISCH
Het kennismakingsgesprek is
gratis en geheel vrijblijvend.
Een gemiddeld coachtraject
bestaat uit een uitgebreid
intakegesprek en 5 vervolg
gesprekken van 1,5 uur.

MEESTERLIJKE AANPAK
Verkennen > Wat wil ik echt?
Verdiepen > Waar sta ik nu?
Verbinden > Keuzes maken
Verwerven > Stap voor stap
Veranderen > Gelukt. En nu?
Verankeren > DOEN
Voor coaching geldt een tarief
voor particulieren van
€ 85,00 per uur inclusief btw.
Tarief voor organisaties is
€ 100,00 per uur exclusief btw.

energie de deur uit en veel stof om nog
over na te denken.’
‘Een inspirerende, doelgerichte en out of
the box denkende coach. Iemand die je laat
nadenken en sturing geeft. Confronterend, maar dit heeft mij veel
doen inzien. Ik zou haar zeker
aanraden als persoonlijke en/
of organisatiecoach!’

Meesterlijk Talent
is onderdeel van
Baukje Uilkema |
Sparkling Talents

Het is mijn overtuiging dat in de kern
van ieder persoon, leerling, leraar talenten
en mogelijkheden opgeslagen liggen. Klaar om ontdekt,
gevonden en ingezet te worden. En daar hebben we zo
vroeg mogelijk mee te beginnen. Ontketen het TALENT.
Daar zet ik me voor in en word ik blij van..

CONTACT Anna van Renesseplein 8 1911 KN Uitgeest | M 06 51 51 05 19 | E baukje@meesterlijktalent.nl | www.meesterlijktalent.nl

