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Wat is het?
Deze brochure gaat over coaching van
zowel burgers als ambtenaren,
bestuurders en politici die zich onzeker
voelen als ze “het woord” moeten voeren.

Counter-Coaching door OBADE Life biedt
1. praktische en snelle coaching,
2. voor zowel burgers als ambtenaren,
bestuurders en andere politici,
3. die erop is gericht om hen mentale
hulpmiddelen te bieden.

Het beschikbaar stellen van
de mogelijkheden van
burgerparticipatie, politieke
participatie en rechtsbescherming is één ding; de
mate en wijze waarop er
gebruik van wordt gemaakt en
hoe het wordt benut is een
ander ding.

Waarom is het nodig?
➢ Voor burgers zijn deze hulpmiddelen erop gericht om hun stem te laten horen of hun recht
te halen bij rechtsbeschermingsprocedures.
➢ Voor ambtenaren zijn ze erop gericht om de gemeente bij deze bijeenkomsten en
procedures optimaal te vertegenwoordigen.
➢ Voor bestuurders en politici zijn ze erop gericht om zo goed mogelijk hun standpunt duidelijk
te maken en te verdedigen, zowel tijdens politieke bijeenkomsten als in de publiciteit.

Wat kan u verwachten?
Counter-coaching is er uitsluitend op gericht om te helpen om
de eigen capaciteiten en argumenten beter in te kunnen zetten.
Counter-coaching gaat niet over het bewegen van mensen in
de voor de gemeente gewenste richting, maar over het
motiveren en stimuleren van mensen om zo goed mogelijk op
eigen kracht hun persoonlijke ontwikkeldoel te bereiken.
Tijdens een intake van 1,5 uur, prijs € 100,- incl. BTW, wordt
een coachplan opgesteld. In dit coachplan is opgenomen
hoeveel sessies nodig zijn en waarom. Dit verschilt per
aanvraag en per persoon.
Voor de vervolgcoaching rekent OBADE een All-Inn tarief van
€ 50,- incl. BTW.
Coaching wordt gegeven in de eigen praktijk aan huis.
Bel met 06-18987146 of lees hier voor meer gegevens.

