Rosenbrand
coaching
Diensten
Rosenbrand coaching levert diverse diensten. Elke dienst kent zijn eigen coachingstraject. Centraal
staat binnen elk traject de focus op: ontdek jouw talenten! Elk coachingstraject begint met een
vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek staat centraal om elkaar te leren kennen en de
coachingsvraag te bespreken. Tevens zal ik diverse mogelijkheden bespreken, hoe een
coachingstraject eruit kan zien. Hierin zal de vraag van de cliënt worden vertaald naar een passend
traject. De cliënt bepaalt de inhoud van het coachingstraject.

Trajecten Rosenbrand coaching
Hieronder staan de diverse trajecten met daarbij de trajectonderdelen. Met dit overzicht wil ik een
indicatie afgeven wat er mogelijk is binnen de trajecten.
 Persoonlijkheidsanalyse
Kennismakingsgesprek/ persoonlijkheidstest en analyse/
samenstellen rapport en rapport bespreking/ 2 adviesgesprekken
 Persoonlijk Ontwikkelings Plan
Kennismakingsgesprek/ persoonlijkheidstest en analyse/
Samenstellen rapport en rapport bespreking/
samenstellen van het Persoonlijk Ontwikkelings Plan/ 3 adviesgesprekken
 Studie- en beroepskeuze begeleiding kort
Kennismakingsgesprek/ persoonlijkheidstest, beroepentest voor studiekeuze
en analyse/ 3 studie en beroepskeuze coachingsgesprekken/ evaluatie gesprek/
eindrapport met studieadvies
 Studie- en beroepskeuzebegeleiding uitgebreid
Kennismakingsgesprek/ persoonlijkheidstest, beroepentest voor studiekeuze,
beroepskeuzetest en analyse/ 5 studie en beroepskeuze coachingsgesprekken/
toekomst planning/ evaluatie gesprek/ eindrapport met studieadvies
 Loopbaan coaching kort
Kennismakingsgesprek/ persoonlijkheidstest, beroepskeuzetest,
carrièreankers en analyse/4 loopbaan adviesgesprekken/ evaluatie gesprek/
eindrapport met loopbaanadvies
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 Loopbaan coaching uitgebreid
Kennismakingsgesprek/ persoonlijkheidstest , beroepskeuzetest,
carrièreankers, 360 graden competentietest en analyse/
6 loopbaan adviesgesprekken/ functieanalyse/ CV bespreking/
sollicitatiebrief bespreken/ Persoonlijk Ontwikkelings Plan/
toekomst planning/evaluatie gesprek/ eindrapport met loopbaanadvies
 Individueel outplacement traject
Kennismakingsgesprek/ persoonlijkheidstest , beroepskeuzetest,
carrièreankers, 360 graden competentietest en analyse/
10 loopbaan adviesgesprekken/functieanalyse/ CV bespreking/
Persoonlijk Ontwikkelings Plan/ evaluatie gesprek/
eindrapport met loopbaanadvies
 Individueel re-integratie
Kennismakingsgesprek/ persoonlijkheidstest, beroepskeuzetest,
carrièreankers, 360 graden competentietest en analyse/
10 loopbaan re-integratie gesprekken/functieanalyse/ CV bespreking/
Persoonlijk Ontwikkelings Plan/ toekomst planning/ evaluatie gesprek/
eindrapport met loopbaanadvies
 Coaching voor het opzetten van een eigen bedrijf
Kennismakingsgesprek/ ondersteuningsgesprekken/ brainstormen/samenstellen businessplan
Intensief opstarttraject van:
Kwartaal (10 gesprekken)
Half jaar (20 gesprekken)
Onderhoudsgesprekken:
Jaarcontract (10 gesprekken)
Losse gesprekken
 Oudercoaching hoogbegaafdheid
Kennismakingsgesprek/hoogbegaafdheid verkenning/
interesse-talent onderzoek kind- 3 gesprekken met het kind/
oudercoaching (gezamenlijk plan maken voor de begeleiding) 3 gesprekken /
na ongeveer 3 maanden evaluatiegesprek gehele traject
 Oudercoaching dyslexie
Kennismakingsgesprek/dyslexie verkenning/
interesse-talent onderzoek kind- 3 gesprekken met het kind /
oudercoaching (gezamenlijk plan maken voor de begeleiding) 3 gesprekken /
na ongeveer 3 maanden evaluatiegesprek gehele traject
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 Module leren te leren
Begrip werking linker en rechter hersenhelft/ leren snellezen/
leren mind mappen/ 3x 1 uur begeleidingsuren- 1 op 1 training/
losse module of kan worden aangesloten op een van de coachingstrajecten

Vijf modulen binnen Rosenbrand coaching, aanvullend op een coachingstraject
(module 2, 3 en 5 zijn alleen mogelijk in combinatie van een lang/uitgebreid coachingstraject)
1. Hoogbegaafdheid/ Xi kort
xi/ hoogbegaafdheid analyse/ hoe ben jij xi
2. Hoogbegaafdheid/Xi uitgebreid
xi/ hoogbegaafdheid analyse/ hoe ben jij xi uitgebreid/ visie xi/
hoogbegaafdheid inzetten voor de lange termijn
3. Hoogbegaafdheid/Xi misdiagnose en dubbeldiagnose
xi/ hoogbegaafdheid analyse/ disharmonisch profiel/
hoe ben jij hb of xi uitgebreid/
visie hb of xi inzetten voor de lange termijn
4. Dyslexie kort
Kenmerken dyslexie/ valkuilen / focus talenten
5. Dyslexie uitgebreid
Kenmerken dyslexie/ valkuilen / focus talenten
compensatietechnieken/ zelfvertrouwen en veerkracht/
inzetten talenten voor de lange termijn

Voor alle trajecten geldt dat, na afloop van de trajecten, losse coachingsuren kunnen worden
aangevraagd. Dit zijn zogenaamde onderhoudsuren.
Momenteel kent Rosenbrand coaching elf coachingstrajecten en 6 modulen. De inhoud per traject
wordt afgestemd op de vraagbehoefte van de cliënt. Rosenbrand coaching gebruikt de trajecten om
de hoofdlijnen aan te geven en is flexibel om met de cliënt samen de invulling te bepalen.
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Binnen de coachingstrajecten zijn diverse testen mogelijk. Persoonlijkheidstesten en studie- en
beroepskeuze testen. De meest gebruikte testen binnen de praktijk zijn: beroepentest voor
studiekeuze, beroepskeuzetest, 360 graden competentie test, carrièreankers (theorie Schein) en de
Jung persoonlijkheidstest. De visie van Rosenbrand coaching op testen: een test is een prima middel
om op een eenvoudige manier snel inzicht te krijgen in iemands persoonlijkheid. De toegevoegde
waarde van het gebruik van testen komt alleen naar voren wanneer er een uitgebreide analyse en
reflectie plaats vindt. Door de analyse en reflectie zal de cliënt bewogen worden om zijn/haar doelen
te bereiken. Door zelfinzicht ben jij beter in staat om zelf de regie te houden.

Meer informatie over een van de coachingstrajecten?
Jij kunt geheel vrijblijvend contact opnemen.
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