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Als landelijke en innovatieve organisatie helpen wij mensen het optimale uit hun

carrière te halen: resultaatgericht, duurzaam, persoonlijk en met respect en

aandacht. En met succes! Zo ligt ons plaatsingspercentage op nieuw werk op 71%.

We werken hier iedere dag aan met een landelijk team aan enthousiaste coaches

met allemaal hun eigen regio. 

In onze visie is het van belang dat de werknemer zelf de regie houdt en zich

verantwoordelijk voelt voor zijn of  haar eigen re-integratie. De vaste coach adviseert,

coacht, ondersteunt en faciliteert, maar neemt het niet over. De werknemer zit zelf

aan het stuur.

Focus op nieuw perspectief en resultaat

Een volgende stap in de loopbaan

Persoonlijke aandacht en individuele coaching

Een vaste coach uit de regio

Kennis en kwaliteit

Proactieve werkwijze

Heldere rapportages

Onze beloften:

Inleiding



Ben jij tevreden met jouw werknemer? Maar kan jouw werknemer wel een steuntje

in de rug gebruiken tijdens de dagelijkse werkzaamheden? Bijvoorbeeld in

timemanagement of het verder ontwikkelen van vaardigheden en kwaliteiten? 

Met on the job coaching loopt een coach mee om hiermee aan de slag te gaan.

Concreet, praktisch en oplossingsgericht!

HOE ZIET LOOPBAANADVIES ERUIT?

WAT KOST COACHING?

On the job coaching

On the job coaching vindt plaats op de eigen werkplek. Daar vindt

ook de intake plaats. Tijdens dit gesprek is de leidinggevende van

de werknemer ook aanwezig. Samen met de coach wordt het

doel besproken en het plan van aanpak geformuleerd.

Concreet actieplan. De coach loopt mee met de werknemer op

de werkvloer om een beeld te krijgen van het werk en de

aandachtspunten. Aanvullend maakt de coach een analyse van de

werkzaamheden. Na de observatie en analyse stelt de coach een

persoonlijk actieplan met doelstellingen op. Dit plan vormt de

basis van de coachsessies. 

Gerichte coaching. Houd rekening met 2 à 3 sessies en 1

evaluatiesessie. Tijdens de coachsessies bespreekt de werknemer

praktijksituaties waarop tips en handvatten volgen. De coach

geeft de werknemer elke sessie opdrachten mee gericht op

ontwikkeling van vaardigheden en een efficiëntere invulling van

de werkzaamheden. Tussendoor is er ook contact met de

leidinggevende om de voortgang te bespreken.

 

Hoe ziet on the job coaching eruit?

Werkgever en werknemer ontvangen aan het eind van het traject

een concreet advies inclusief tips & tricks om het werk blijvend zo

optimaal mogelijk uit te voeren. Bij ttif & werk gaan wij altijd voor een

blijvend resultaat. Daarom organiseren wij bij voorkeur met zowel

werknemer als werkgever een evaluatie na 3 maanden.

Wat kost on the job coaching?

Wat is het resultaat?

Let op: de tarieven die hieronder worden benoemd zijn richtprijzen

en kunnen op basis van de wensen en behoeften nog wijzigen.

Drie coachsessies

Optioneel: 

Extra coachsessie

Driegesprek

Al onze tarieven zijn exclusief 21% BTW.

€ 775,-

 

 

 € 275,-

€ 375,-

 

 



Contactgegevens

Wil je meer informatie of sparren met één van onze coaches?

Neem dan contact met ons op via:

Koningin Wilhelminaplein 12

1062 HK Amsterdam

020 – 562 63 64

info@ttifcompany.nl

www.ttifenwerk.nl


