
LIFE CYCLE  
COACHING
Je kent vast die ervaring: je hebt een training 
of een lezing gevolgd over persoonlijke 
ontwikkeling en je gaat helemaal geïnspireerd 
naar huis. Je bent vol goede voornemens. Maar 
na een tijdje raak je dit toch weer kwijt. Het 
blijkt toch niet zo gemakkelijk om de ingezette 
verandering vast te houden. Zonde van het geld, 
en zonde van de tijd. 

Om je hier bij te helpen introduceren wij ‘life 
cycle coaching’. Na afloop van één van onze 
programma’s blijven we gedurende een langere 
tijd bij je op je pad. We helpen je om vast te 
houden aan waar je aan begon. We kennen je 
en weten waar je sterke punten en je uitdagingen 
liggen. We zijn immers samen begonnen. En 
daarom laten we je ook niet los, zolang jij daar 
behoefte aan hebt. Iedereen kan immers van  
tijd tot tijd een steuntje in de rug of een  
helpende hand gebruiken. 

DOELGROEP
Voor iedereen die een van onze programma’s heeft gevolgd.

RESULTAAT VAN HET PROGRAMMA
Na afloop van het programma:

• je te blijven ondersteunen 

• je door die momenten heen te slepen dat je ‘het even 
kwijt bent’

• je scherp te houden

• je vragen te helpen beantwoorden 

• je te laten weten dat wel er voor je zijn 

HET PROGRAMMA

• 3 coachgesprekken

• 1 supervisie gesprek

• aanvullende opdrachten

Ze voelen haarfijn 
wat je nodig hebt
Chris
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O W N  Y O U R  L I F E . t a l e n t n o m a d s . n l

T A L E N T N O M A D S

SAMENVATTING 
DUUR Per jaar zoals als je wilt

LOCATIE volgt

WANNEER kijk op de website voor actuele data

INVESTERING € 595,- excl. 21% BTW, incl. verblijfskosten

Algemene voorwaarden en AVG
Bij onze programma’s zijn de ‘Algemene voorwaarden van Talent Nomads’ 
van toepassing. Wij sluiten aan bij de eisen van de ‘Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG).

INTERESSE? 
Schrijf je in via de 

website of mail ons 
voor meer info.


