Jij, als ondernemer?
Het starten van een eigen bedrijf heeft meerdere
kanten: De praktische kant zoals het inschrijven bij
de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst, het
opzetten van een administratie en slim gebruik maken van de wetten en regels voor startende ondernemers. Maar veel belangrijker is de verandering
van werknemer naar ondernemer: Met welke kwaliteiten ga jij het maken als ondernemer? En welke
kwaliteiten zul je moeten inkopen of compenseren?
Tijdens dit coachtraject leer je waar jouw kwaliteiten
liggen en hoe je deze om kunt zetten naar een product waar markt voor is. Samen met jouw passie, is
dit de basis voor je ondernemersplan. Ook worden
de vaardigheden bekeken die nodig zijn om
zelfstandig te kunnen werken en je producten of
diensten in de markt te zetten. Hoe ga jij dat doen?
Hoe gebruik je je netwerk? Want zonder klanten
heeft je onderneming geen kans.
Door de specifieke aanpak van dit coachtraject,
zal de overtuiging van jouw kwaliteiten verbeterd
worden, waardoor dit traject jouw helpt met het
nemen van de volgende stap, of je nu als
ondernemer of toch als werknemer verder gaat.
Het traject wordt op maat voor jou samengesteld
met onderwerpen als: jezelf verkopen?, effectief
communiceren, kernkwaliteiten, netwerken, Roos
van Leary, ken je klanten en kennen zij jou?
Prijsvoorbeeld (Excl. 19% BTW)(Particulieren 25% korting)
5 coach sessies á € 262,50
Competentie Zelf Test
Persoonlijkheidstest DISC
Spranger Drijfveren bepalen
Totaal:

€ 1312,50
€ 55
€ 135
€ 135
€ 1637,50

Voor wie
Voor iedereen die zijn kwaliteiten optimaal wil
inzetten en denkt over het ondernemerschap.

Waar zie jij je kansen?
MaakBaan
.........voor de ondernemer in jou!
MaakBaan denkt met jou mee over je
carrière. Samen analyseren we jouw
competenties (kennis, vaardigheden
en eigenschappen) en wat jij
belangrijk vindt in je werk. Als
uitgangspunt nemen we je CV. Wat
vertel je over jezelf en waarom? Wat
wil je bereiken? Door dit coachproces, ga je nadenken over jezelf.
Wie ben je, wat wil je en hoe
presenteer je je hiermee? In je CV of
bedrijfspresentatie, maar ook je
mondelinge presentatie.
Cliënten over MaakBaan
“Diane, ik wil je heel erg bedanken
voor het het duwtje dat ik nodig had
om echt voor mijzelf te beginnen. Ik
heb nu het vertrouwen dat ik het
kan.” (Zelfstandig onderneemster,
Telecommunicatie Adviseur)
“In de coachopleiding leerde ik de
technieken en de theorie om te
coachen. Natuurlijk oefenden we ook
om op onze eigen manier te
coachen. Bij Diane leerde ik, hoe ik
mijn specifieke coach-produkt kon
bepalen en in de markt zetten. Want,
wat ik te bieden heb als coach is
uniek. Daar ben ik nu van overtuigd.”
(Coach, gespecialiseerd in rouwverwerking)
“Mijn CV puilde uit van de vele brede
ervaringen en het grote aantal
projecten. Na enkele interacties met
Diane kon ik het toespitsen tot mijn
specialismen, dat wat ik echt kon en
graag weer wilde. Mijn overtuiging
was zo gegroeid, door Diane, dat ik
de stap durfde te nemen als freelancer.” (Zelfstandig Senior Document
Management Consultant)
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