Wilms Arbeidsinspiratie
Trainings- en adviesbureau Wilms Arbeidsinspiratie richt zich op duurzame versterking van mens en
organisatie. Wij ondersteunen organisaties, teams en medewerkers bij het vinden van een goede
balans tussen werkplezier en prestaties.

Coaching voor ondernemers, managers en professionals
De toegenomen turbulentie in de samenleving, de complexiteit van het werk en de veranderingen in
organisaties die dit met zich meebrengt, doen een groot beroep op ondernemers, managers en
medewerkers. Dat kan ertoe leiden dat mensen uit balans raken en soms hun kracht verliezen.
Het doel van coaching is mensen te helpen richting te geven aan hun handelen.
Voorbeelden van coachingsvragen zijn:
Hoe haal ik meer uit mijn bedrijf of mijn leven?
Hoe voer ik veranderingsprocessen door?
Hoe stuur ik mijn medewerkers effectief aan?
Hoe kan ik beter omgaan met werkdruk & stress?
Hoe kan ik beter omgaan met conflictsituaties?
Hoe verbeter ik mijn communicatie?
Hoe kan ik betere werkrelaties opbouwen?
Hoe ontwikkel ik mijn talent en kwaliteiten?
Hoe vind ik een betere balans tussen werk-privé?

Wat levert coaching op?
Meer grip op het leven wat zich uit in een toename van:
Focus en inzicht
Zelfvertrouwen
Balans
Positieve energie
Werkplezier & goede prestaties
Persoonlijke vrijheid
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De werkwijze
Eerst zoeken we uit of we wat voor u kunnen betekenen en er een wederzijdse klik is. Deze eerste
kennismaking is kosteloos en vrijblijvend. Als er een klik is maken wij een vervolgafspraak. In dit
intakegesprek stelt u samen met de coach doelen vast en wordt u uitgenodigd zo concreet mogelijk
het gedrag te formuleren dat u op het werk of thuis anders wilt zien. Ook bespreekt u de aanpak en
samenwerking. Uw vraag en wat u zélf wilt veranderen is het uitgangspunt. Waar nodig – en alleen
als u er zelf ook achter staat – wordt de doelstelling van het coachingstraject afgestemd met uw
leidinggevende. We maken dan een plan van aanpak, inclusief afspraken over verslaglegging,
terugkoppeling en evaluatie (met inachtneming van uw privacy). De duur van de coaching is
afhankelijk van de vraagstelling. Soms zijn enkele gesprekken voldoende om u weer op weg te helpen.
Meestal is een coachingstraject van zes gesprekken van anderhalf uur effectief. Desgewenst wordt
voor u een aangepast traject samengesteld: meer of minder gesprekken, coaching via telefoon,
internet, of coaching on the job.
De gesprekken vinden plaats in onze werkruimte in Haarlem of bij u op kantoor, maar u kunt ook
kiezen voor een wandeling in het bos of op het strand. Tarieven: bedrijven 60 minuten € 125,(exclusief 19 % btw). Tariefstelling voor particulieren en executive management is op aanvraag.

De coach
Danny Wilms (1966), de oprichter van Wilms
Arbeidsinspiratie, is een hooggekwalificeerde coach. Hij
studeerde arbeids- en organisatiepsychologie en volgde
verschillende opleidingen op het gebied van organisatie- en
veranderkunde. Danny heeft ruime ervaring als consultant
en manager in verschillende sectoren. Hij is getrouwd en
heeft twee kinderen. Door zijn levenservaring, opleidingsen professionele achtergrond is hij vertrouwd met zowel de
problematiek en uitdagingen waarmee professionals,
managers en ondernemers kampen.
Zijn aanpak is persoonlijk én zakelijk, pragmatisch,
humorvol en confronterend, maar altijd op gelijkwaardige,
respectvolle wijze. Met slechts één doel: u helpen om beter
of prettiger te functioneren. Wilms Arbeidsinspiratie werkt
volgens de gedragscodes die zijn gebaseerd op de code van
het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).
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