Excelleren in
Leefbaarheid

Coaching voor consulenten en adviseurs Leefbaarheid
Participatie – Community Building – Maatschappelijk Rendement
Consulenten en adviseurs in leefbaarheid of wonen en zorg hebben vaak
een solistische functie in hun organisatie. Leidinggevenden missen soms
tijd of specialistische kennis om hen in maatschappelijke projecten te
coachen. Daardoor komt het rendement van zo'n project onder druk te
staan, raken medewerkers ontmoedigd of gedemotiveerd en loopt de
samenwerking met externe organisaties spaak.
Coaching is dan een laagdrempelige oplossing om het functioneren te
verbeteren en ervaringskennis en vaardigheden gericht te ontwikkelen.
Wij kijken naar het vraagstuk van functioneren aan de hand van de
dynamiek van een drietal begrippen, die van belang zijn voor het
functioneren: persoon, rol en organisatie.
•

•

•

Op persoonlijk vlak is helder inzicht in de eigen competenties,
behoeften en zwakten nodig om een project met een goed
resultaat af te ronden. Een coachingstraject zal het zelfinzicht en
zelfbewustzijn van gecoachte vergroten.
Een voorwaarde voor effectief functioneren is inzicht in de rol die
medewerker heeft binnen de organisatie waarin zij werkzaam is.
Een helder beeld van de rolverwachtingen schept duidelijkheid
over wat van de medewerker vanuit haar rol verwacht wordt.
De organisatie is eveneens van grote invloed op de kansen die de
medewerker heeft om haar rol als persoon adequaat in te vullen.

Samengevat gaat het om de volgende vraag: hoe kan ik als persoon in de
rol die ik heb, effectief werkzaam zijn aan mijn opdracht binnen de
organisatie waar ik werk?

Onze aanpak bij coaching in Leefbaarheid, Wonen en Zorg
We werken op basis van actuele projecten waar je mee bezig bent.
Centraal staat in deze gesprekken: jouw aanpak binnen het
maatschappelijke project dat jij gekozen hebt om in te brengen in de
coaching.
Hoe werk je effectief aan het doel dat je wilt bereiken? Hoe pak je de
vraagstukken op, slecht je drempels en benut je kansen? Waar loop je
tegenaan. Wat en wie heb je nodig om door te kunnen en je doelen te
bereiken. Hoe bindt je mensen en organisaties aan je project?
Heb je ook inhoudelijk een steun in de rug nodig? Wij hebben vele jaren
ervaring in de meest uiteenlopende maatschappelijke projecten in
Nederland en daarbuiten en helpen je graag met je project of beleidsplan.
Vertrouwelijkheid
Wij werken op basis van een vertrouwensrelatie tussen coach en
gecoachte. Daarom zal geen persoonlijke informatie uit de gesprekken
met gecoachte naar buiten worden gebracht, tenzij de gecoachte daar
uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Coaching kan worden
gegeven aan individuele
medewerkers en/of aan
projectteams.
Coaching kan gericht zijn op
persoonlijk functioneren
en/of op inhoudelijke
ondersteuning.
Voor meer informatie of het
maken van een afspraak
voor een
kennismakingsgesprek mailt
u naar:
info@habipro.nl
of belt u: 06-50254686

Eric Schlangen en Dolf Becx
hebben een jarenlange
ervaring als coach voor
leefbaarheid bij
gerenommeerde instituten.
Tevens kunnen zij gebruik
maken van hun
internationale ervaring om
projecten ook inhoudelijk
een stap verder te brengen
en het rendement van
maatschappelijke
investeringen te vergroten.
Zo verdient de coaching
zichzelf snel terug.
Voor elk traject worden
hierover duidelijke afspraken
gemaakt op basis van een
heldere offerte.

