Ervaar uw eigen Questionmarks Corona E-coach Retraite:

Drie sessies binnen 3 weken, plus opdrachten die je thuis kunt uitwerken!
De afgelopen dagen staan volledig in het teken van het Corona-virus. Steeds meer mensen krijgen te
horen dat ze de komende weken niet meer welkom zijn op kantoor om breder besmettingsgevaar te
voorkomen.
Dus daar zit je dan, thuis. Terwijl je niet ziek bent en bruist van de energie.
In het begin heb je nog genoeg werk wat je thuis op afstand kunt doen. Daarna pakt nog eens wat op
waar je al een tijdje niet aan toe kwam. Je belt eens wat vaker een collega en zo kun je best een tijd
vooruit met zinnige dingen doen.
Maar hoe lang werkt dit inspirerend voor je?
Maak van de nood een deugd!
Maak gebruik van al jaren een beproefde (besmettingsvrije) methode om jezelf een soort Coronaretraite te gunnen.

De ‘Questionmarks Corona E-coach Retraite’ bestaat uit:
•
•
•
•

Een 3-weekse intensieve en effectieve manier om aan je bezinnigsvraag te werken.
Drie Corona-vrije E-coach sessies, met volop
opdrachten die je thuis kunt doen.
De voordelen van e-coaching
Gegarandeerd resultaat
§
Jezelf bezinnen werkt beter als je praten,
schrijven en nadenken combineert.
Effectief en geheel viraal-neutraal
§

Jouw Corona Retraite E-coach
De E-coaches van Questionmarks staan garant voor een
persoonlijke en concrete aanpak. Altijd individueel
gericht op jouw situatie en vraag. We hebben altijd oog
voor het bieden van meer dan je verwacht. We hebben
jarenlange ervaring in het adviseren van mensen in werk,
talent en loopbaan.

§

§
§
§
§
§

E-coaching is intensiever dan alleen het voeren
van gesprekken.
Op meerdere media geschikt. Je kunt dus altijd
met je eigen computer, Ipad of mobiel aan de
slag.
Je ziet je vorderingen en dat geeft je energie.
Je werkt heel efficiënt. Overdag of ’s avonds.
Je kunt meteen weer vooruit.
Altijd binnen een dag een reactie.
Gegarandeerd Corona-Proof!

Pakketprijs: € 450,- ex btw
incl.:
§ Drietal E-coach Sessies (binnen 3 weken)
§ Virtueel intakegesprek, bereikbaar via computer, tablet of telefoon.
§ Je eigen digitale ontwikkeldagboek in een beveiligde omgeving,
§ Tips en opdrachten die je vanuit huis kunt uitvoeren
§ Eindgesprek - en desnoods rapport - met een duidelijk persoonlijk vervolgstap.
§ Eventueel kan het aantal sessie worden uitgebreid met € 99,- ex btw per sessie.

Meld je nu aan:
Vul het contactformulier in.
Of bel met Mark Veldpape, 06 55 1531 66
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