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NieuwBestuur &Co  
Aanvullende coaching & adviestraject voor bestuurders en hoger management voor na de 
NieuwBestuur training.   
 
NieuwBestuur &Co biedt op maat gemaakte coaching en advies in lijn met het 
gedachtegoed van Het Nieuwe Besturen  
NieuwBestuur &Co zorgt ervoor dat jouw leerproces ook na de training doorgaat en zich 
verder verdiept op je werkplek. Door NieuwBestuur &Co breng je zowel jezelf als jouw 
organisatie verder!   
 
NieuwBestuur &Co in het kort: 

 NieuwBestuur &Co is: aanvullende coaching en adviestraject tegen gereduceerd 
tarief speciaal voor als je een NieuwBestuur opleiding volgt of hebt gevolgd; 

 NieuwBestuur &Co is een combinatiepakket betreft 3 gesprekken voor totaal € 675,--
excl. btw; 

 Het combinatiepakket wordt in overleg met de deelnemer samengesteld, en kan 
zowel worden ingezet voor persoonlijke coaching door een van onze geaccrediteerde 
NieuwBestuur coaches en/of verdiepende training/advies van onze NieuwBestuur 
trainer/adviseur. 

 NieuwBestuur &Co verdiept je persoonlijke leerdoel, verlengt het leren ná de 
opleiding en helpt je bij integratie van het geleerde in jouw werkpraktijk; 

 
 
De kracht van NieuwBestuur coaching & advies bij je opleiding 
Als deelnemer van een training herken je misschien de volgende vraagstukken: 
 

 "Ik heb verschillende stijlen van leiderschap gezien en kunnen oefenen. Nu zou ik nog 
wel wat begeleiding willen bij de praktische toepassing binnen mijn team!” 

 "Ik heb ontdekt dat ik me krachtiger kan en wil opstellen in mijn werk. Hoe doe ik dat 
concreet en hoe hanteer ik consequenties en minder leuke reacties?” 

 “Ik weet door mijn opleiding welke communicatiestijl effectief voor mij is. Toch val ik 
geregeld terug in mijn oude patroon. Hoe doorbreek ik dat?” 
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Toegevoegde waarde 
Waarom NieuwBestuur coaching (&Co) tijdens of na afloop van je opleiding bij 
NieuwBestuur toegevoegde waarde kan hebben: 
 

1. NieuwBestuur COACHING VERDIEPT  
 De NieuwBestuur coach heeft 100% aandacht voor jouw persoonlijke leerdoel en 
 ontwikkelingsproces. Jij (en niet de groep) staat even helemaal centraal. 

2. NieuwBestuur COACHING VERLENGT 
 Het leren gaat dóór na de training, de coach helpt je herinneren aan je voornemens 
 en begeleidt je verder in concrete stappen. 

3. NieuwBestuur COACHING INTEGREERT  
 Je gaat het geleerde omzetten naar daadwerkelijk nieuw gedrag in jouw  specifieke 
 werkcontext; ook wanneer dat weerbarstiger (b)lijkt dan de trainingssetting. 
 
 
Kosten: combinatiepakket opleiding &Co 
Als combinatiepakket bij een NieuwBestuur opleiding bieden wij een reeks van 3 individuele 
coaching gesprekken van een uur aan voor € 675,-- excl. btw. Mocht je beslissen of je 
aanvullende coaching wilt, dan is de volgende informatie van belang: 
 

• We bieden NieuwBestuur coaching aan voor dit gereduceerde tarief, onder 
voorwaarde dat je de coaching binnen 6 maanden na afronding van de opleiding 
start. 

• Het is mogelijk om (buiten het combinatiepakket van 3 gesprekken om), naar wens 
meer gesprekken aan te vragen.  

 De coachingsgesprekken duren circa een uur en vinden plaats, in principe in 
Amsterdam en/of Haarlem. 

 Neem voor deze optie en de bijbehorende voorwaarden altijd contact op met onze 
adviseurs en bel 023 – 528 10 40 

 
 
Matching van de juiste NieuwBestuur coach/trainer  
Na je aanvraag nemen wij contact met je op voor een afspraak om jou te matchen aan een 
geschikte coach en/of trainer.   
 
Daarna plannen wij een telefonische kennismakingsgesprek in met de betreffende coach.  
Tijdens dit gesprek bespreken jullie je vraagstuk, je begeleidingswensen en eventuele 
(geografische) voorkeuren. We werken met een landelijk netwerk van zeer ervaren 
NieuwBestuur coaches & trainers. Zij hebben een grote staat van dienst in het begeleiden  
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van professionals in hun ‘performance’ op het werk, keuzes in loopbaan, tot en met 
zingeving in het (werkende) leven en in de theorie van het Nieuwe Besturen. 
 
Informatie en aanmelden 
Kies jij voor NieuwBestuur coaching na je opleiding?  
 

 Direct aanmelden voor &Co via het invullen van het aanmeldingsformulier. 

 Voor meer informatie: bel onze adviseur voor een persoonlijke toelichting: 023 – 528 
10 40 of mail naar info@nieuwbestuur.nl.  

 
 
       “Door NieuwBestuur coaching breng je jezelf en je organisatie verder!” 
 
 
 

http://www.nieuwbestuur.nl/inschrijfpagina-nieuwbestuur-co-coaching-op-maat/
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