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7 vragen die jij je zelf kan stellen voordat je de 
hulp van een coach inroept

#1   Vooruitkomen
Heb je het gevoel dat je niet meer vooruitkomt in je werk en je weet niet 
hoe dat komt?

#2   Niets lukt
Werk jij je een slag in de rondte en toch lijkt het maar niet te lukken?

#3   Effectief
Draai je niet goed in het team en ben je niet effectief genoeg? En wil je 
kijken wat je daar zelf aan kunt doen?

#4   Conflict
Heb je regelmatig een conflict met je leidinggevende of je medewerkers en 
je begrijpt niet waarom?

#5   Toekomst
Heb je het gevoel dat jij je langste tijd bij het bedrijf hebt gehad, en heb je 
geen idee welke kant jij op wil?

#6   Managementstijl
Hanteer je een bepaalde managementstijl, en lukt het je maar niet die in 
de praktijk te brengen?

#7   Richting
Krijg je de neuzen van je medewerkers maar niet dezelfde kant op?

Bovenstaande vragen zijn slechts voorbeelden van wellicht de tientallen 
vragen die dagelijks door jouw hoofd gaan. Geen paniek, dit heeft 
iedereen. Het is heel goed dat deze vragen door je hoofd schieten, het 
maakt namelijk dat je nadenkt over wat je aan het doen bent. 

Soms is het echter fijn om dit samen met iemand te bespreken. Om je 
geest te scherpen en jezelf een spiegel voor te houden. 
iMovere biedt je die mogelijkheid. Kijk naar ons coachingstraject in 5 fases.

Interesse? Neem vrijblijvend contact met mij op. E: frank@i-movere.nl of
M: 06-51101648
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