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Coachpool op maat

Elk bedrijf is anders. Daarom bieden we je twee mogelijkheden. Kies je voor maatwerk, dan starten we met
een intake en krijg je toegang tot een eigen coachpool,
samengesteld naar jouw wensen en kwaliteitseisen
(bijvoorbeeld aantal werkzame jaren, lid van een vakvereniging en behaalde diploma’s) én in de vormgeving
van het bedrijf. Kies je voor de standaard Coachfinder
coachpool, dan krijg je toegang tot een coachpool
met álle Coachfinder business coaches. We adviseren
je graag over de mogelijkheden.

Alleen de béste coaches voor je bedrijf
Coachfinder – hét coachingplatform van Nederland –
is een initiatief van Psychologie Magazine, de autoriteit
op het gebied van persoonlijke groei en een van de
meest gelezen maandbladen van Nederland.
Wij geloven dat coaching een belangrijke stap is in zelfontwikkeling, maar een goede coach vinden, is nog niet
zo eenvoudig. Daarom zijn bij Coachfinder alleen gecertificeerde en gekwalificeerde coaches aangesloten,
die bovendien een strenge selectieprocedure hebben
doorlopen.

Met meer dan 700 coaches, is Coachfinder het grootste coachplatform van Nederland!
De Coachfinder Coachpool heeft een uniek matchingssysteem waarmee de meest geschikte coach aan een
medewerker wordt gekoppeld. We ontzorgen de
organisatie en de HR-manager met een coach die
kwaliteit én een aantoonbaar resultaat garandeert.
Bovendien blijven de kosten onder controle doordat
we met vaste coachpakketten werken.

Via ons unieke online algoritme zorgen we voor de
beste match tussen coach en medewerker. Het zoeken
in onze matchingstool is eenvoudig en bij de top 3 van
aanbevolen coaches zit altijd iemand die goed past.
Door de werknemer zelf een coach te laten selecteren,
stimuleer je de zelfredzaamheid. En het kennismakingsgesprek is áltijd gratis.

Coachpakketten

We bieden verschillende coachpakketten aan. Zo houd
je als werkgever controle over de kosten. De pakketten
worden uiteraard afgestemd op de behoefte en thematiek binnen de organisatie. Het pakket wordt van tevoren
afgenomen. Door onze expertise weten we hoeveel

coachingsuren nodig zijn per problematiek en traject.
Als extra uren gewenst zijn, is het altijd mogelijk de
pakketten uit te breiden.

Rapportage

Via periodieke rapportages en regelmatige evaluaties
bieden we inzicht in de kosten en voortgang van de
trajecten – uiteraard met inachtneming van de privacy
van de werknemer.

Meer informatie?

Kijk op coachfinder.nl/business voor meer informatie of
neem contact met ons op via business@coachfinder.nl
voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf.
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