
Over mijzelf

Mensen ondersteunen en begeleiden in hun persoonlijke 
groei én hen het plezier en kwaliteit in hun werk laten 
(her)vinden, dat is wat mij aanspreekt.

Daarom coach ik sinds 2005 medewerkers in hun eigen 
werkomgeving die aanlopen tegen problemen op hun werk. 
Daarbij maak ik gebruik van mijn jarenlange ervaring als 
leidinggevende in de gezondheidszorg én mijn kennis, die 
ik opdeed tijdens verschillende managementopleidingen en 
de opleiding tot coach en conflictcoach.

Praktische informatie

Werkveld : particulier, non-profit, zorgsector, management
Doelgroep : individu, team
Locatie : in overleg

Contact: Gerda van ’t Hul
Ottoborrengoed 16
3871 MK  Hoevelaken
06 57 34 52 44
g.hul@planet.nl
www.vanthulcoaching.nl

Uw coach is aangesloten bij de Nederlandse Orde 
van Beroepscoaches (www.nobco.nl).
Wilt u meer weten neem dan gerust contact op voor 
een kennismakingsgesprek.

KvK Gooi-, Eem- en Flevoland 32137717

Voor persoonlijke groei en bewustwording

coaching en adviesbureau
van ‘t Hul

“Als je loslaat heb je 2 handen vrij”



Wat levert coachen u op?

•	 Nieuwe	energie	
•	 Toegenomen	zelfvertrouwen
•	 (Her)ontdekte	passie	en	drijfveren
•	 Nieuwe	vaardigheden
•	 Effectief	werkgedrag	en	betere	prestaties

Wat vraagt coachen van u?

Het	is	belangrijk	dat	u	actief	meedoet	
en meedenkt. U moet vertrouwen hebben 
in uw eigen investering. Het coachings-
traject is niet vrijblijvend als u echt wilt 
veranderen	en	kan	soms	confronterend	
zijn.

Wat doet de coach?

De coach ondersteunt u in het traject. 
De werkzaamheden van de coach 
richten zich op verhelderen van de
situatie,	doorvragen,	feedback	geven	
en	confronteren.	Samen	met	uw	coach	
onderzoekt u uw eigen normen en 
waarden,	drijfveren,	overtuigingen,	
angsten	of	belemmeringen.

U zoekt samen naar oorzaken van 
succes	of	falen	en	de	mogelijkheden	
tot	verbetering.	Uw	coach	geeft	u	
aanwijzingen	en	biedt	u	oefeningen	aan.	
Zo komt u in beweging en groeit u.

Kortom: u haalt het beste uit uzelf naar boven!

Hoe ziet het coachingstraject eruit?

•	 	Voordat	het	coachingstraject	start,	vindt	
eerst een gesprek ter kennismaking 
plaats. Dit gesprek is vrijblijvend 
en	duurt	een	half	uur.	Voor	het	
slagen van het coachingstraject 

 is het belangrijk dat er onderling  
 vertrouwen is tussen u en 
 de coach.
•	 	Na	de	kennismaking	
	 formuleert	u	zelf	de	gewenste		
 verandering en de te bereiken  
 leerdoelen. De gewenste
 resultaten leggen we vast in  
 een overeenkomst.
•	 	Gemiddeld	bestaat	een	

coachingstraject uit  
6 tot 8 gesprekken van 
anderhalf	uur,	afhankelijk	
van uw coachvraag.

 Na drie gesprekken 
 evalueren we de 
 voortgang.
•	 			Tijdens	de	afsluiting	kijken	

we gezamenlijk terug 
op het doorlopen 
traject.

Herkent u zich in één van deze situaties?

•	 U	bent	ontevreden	met	uw	huidige	werk	en	wilt	dit	 
 veranderen, maar u weet niet hoe;

•	 	U	hebt	onvoldoende	inzicht	in	uw	eigen	capaciteiten	of	
 u merkt dat uw capaciteiten onvoldoende worden benut;

•	 U	vindt	het	maar	moeilijk	om	de	werkdruk	te	managen;

•	 	U	werkt	in	een	organisatie	die	verandert	of	de	inhoud	
	 van	uw	functie	binnen	de	organisatie	verandert;

•	 	U	wilt	graag	meer	verantwoordelijkheden,	maar	ziet
 er ook tegen op om ze te dragen;

•	 U	wilt	leren	omgaan	met	conflicten	in	uw	team	
	 of	met	collega’s;

•	 	U	zit	in	een	lastige	situatie	of	ervaart	een	bepaald	
 probleem in uw werk dat u wilt oplossen en u loopt   
 daarin vast.

Dan is coaching…

de stimulans om in beweging te komen én nieuwe inzichten 
te ontdekken. De coach gaat samen met u aan de slag om 
uw potentiële kwaliteiten te (her)vinden en te werken aan 
uw persoonlijke ontwikkeling. Zodat u weer het plezier in 
uw	werk	terugvindt	én	het	gevoel	heeft	op	de	juiste	plek	het	
juiste werk te doen. 


