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The (He)art of Speeching 
De kunst van het constructief en inspirerend overbrengen van
informatie en nieuws, goed of slecht. Wanneer jij een functie hebt
waarbij het regelmatig voorkomt dat je een groep mensen moet
toespreken, dan is deze training voor jou bestemd. De aanleiding
voor een speech is divers: een presentatie van bijvoorbeeld de jaar-
cijfers/ nieuw product, een pitch, reorganisatie, jubileum, verjaardag,
afscheid, overname, begrafenis, etc.       

Fast Result Coaching
Naast de trainingen die Colourful Training & Coaching (CTC) geeft, zijn er 
ook coaching trajecten.  Dit is voor een ieder die liever 1 op 1 begeleid wilt 
worden bij een bepaalde hulpvraag of uitdaging. Hierbij kun je kiezen voor 
FR Coaching (Fast Result  Coaching) of Regular Coaching.

Bij de FR Coaching trajecten kun je kiezen uit 3, 6 tot 9 sessies van 1 tot 2 
dag delen. Ja, je leest het goed. In slechts enkele sessies, kun je van jouw 
hulpvraag afgeholpen zijn!  Voorwaarde is wel dat je er echt van af wilt en 
bereid bent om snel je confrontaties aan te gaan EN aan te pakken. 
Hiernaast is er Regular Coaching. Dit is voor mensen die het rustiger aan 
willen doen en meer tijd willen om zaken te processen. Dit duurt 2 uur per 
keer en bestaat uit 12 tot 24 sessies.

Onze coaching trajecten zijn er om jou naar een hoger platform te tillen. 
Alleen op deze manier haal je zakelijk en/of privé het beste uit jezelf. Het 
doel is om je inzicht te geven in hetgeen wat jou belemmert en vervolgens 
dit te elimineren. In beide trajecten werken wij resultaat gericht.

Wanneer kies je voor coaching?
Wanneer je merkt dat jij of een personeelslid behoefte heeft aan persoonlijke of zakelijke groei of zit met 
        emotionele problemen 
        gedragsproblemen 
        sociale problemen                
die je dagelijkse werk en/of privé leven negatief beïnvloeden. 

Concreet kun je bijvoorbeeld denken aan:
        Dreigend ontslag of promotie
        Wisselvallige prestaties of hulpvragen van personeel
        Burn out/ scheiding/ rouwproces/ weinig assertiviteit/ onzekerheid/ etc.  

Wat je kunt verwachten algemeen
        Geheel vertrouwelijke sessies met volledige psychische steun
        100% inzet om te gaan voor jouw succes

Wij coachen door het beste uit verschillende methodieken te gebruiken om het doel te behalen:
        Verbale (de bovenstroom) en non verbale communicatie (de onderstroom)
        Expressief-, persoonlijk- en fysiologisch component van de mens
        De potentie, leiderschap en zelfredzaamheid van een mens

Wat je kunt verwachten van de coach
        Een klankbord zijn waarbij jij eerlijke en onpartijdige feedback krijgt
        Een veilige omgeving creëren, waardoor jij sneller open durft te zijn 
        Functionele confrontaties waarbij je oude, niet productieve houding en mindset worden uitgedaagd
        Scala aan tools en technieken om je te helpen jouw doel(en) te bereiken
        Een frisse, out of the box en heldere benadering naar de hulpvraag
        Persoonlijke uitdaging. We dagen je uit om jezelf te pushen om het beste uit jezelf te halen
        Gedurende het traject wordt je constant geïnspireerd en gemotiveerd m.b.t. de hulpvraag


