“

Met een ijzeren
wil bereikt men

alle doelen

Van harte welkom bij Drive! Het geeft niet wat of waarom je er bent maar dat je
er bent! Wij hebben deze brochure dan ook speciaal voor jou gemaakt en schetsen
je hiermee een globaal beeld van ons bedrijf, werkwijze en zelfontwikkelde DCT®
coachmethode. Mocht je na het lezen nog vragen voor ons hebben, neem dan
contact met ons op. Wij zijn er namelijk voor jou!

begin van

alle wijsheid

“

Twijfel is het

Ons bedrijf is in 2003 als mentaal interventiebedrijf opgericht. In de afgelopen
jaren zijn wij uitgegroeid tot een landelijk opererend coaching- en trainingsburo en
bieden wij gespecialiseerde en maatwerk diensten op het gebied van het oplossen
of voorkomen van mentaal verzuim, begeleiden wij medewerkers met een ontwikkel
vraag en trainen wij (delen van) bedrijven met organisatie(verander-)vragen.
Wij werken in opdracht van bedrijven, verzekeraars en overheden door heel
Nederland. Onze doorverwijzers zijn veelal: directies, leidinggevenden, case
managers, HR medewerkers, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, claimbehandelaars
en verzuimbegeleiders. Mede dankzij onze zelfontwikkelde DCT® coachmethodiek
is onze klant- en opdrachtgevertevredenheid ieder jaar opnieuw zeer hoog. We
doorlopen de volgende 5 stappen:
Stappen

Omschrijving

1. Reflecteren	Wat is mijn hulp-/ontwikkelvraag?
2. Defragmenteren	Innerlijk opruimen
3. Centreren	Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?
4. Transformeren
Bewust gekozen vervolg
5. Superviseren	Nazorg

Intakegesprek
Tijdens dit uitgebreide gesprek van één à twee uur bepaal je samen met je
persoonlijke Drivecoach je hulp- en/of ontwikkelvraag en wordt vastgesteld
welke coachdoelstellingen worden aangegaan. Hierna wordt een persoonlijk
begeleidingsplan opgesteld, waarbij jouw specifieke vraag evenals de doelstellingen
van je doorverwijzer leidend zijn. Ieder mens is uniek, de oplossing dus ook.

Coachsessies
Het eerste doel van de coachsessies is om je eventuele mentale klachten en/of
belemmeringen ‘op te ruimen’ en je vervolgens bewust te maken van je waardesysteem (Waar ligt mijn Drive?). Vervolgens geef je vanuit je eigen Drive antwoord
op de vragen ‘Wie ben ik?’ ‘Wat kan ik?’ en ‘Wat wil ik?’ Je persoonlijke Drivecoach
begeleidt je al vragenstellend in dit ontwikkelproces. Hierna wordt eventueel een
Persoonlijk Ontwikkel Plan opgesteld waarbij jouw specifieke antwoorden evenals
het advies van je persoonlijke Drivecoach vermeld staan. Je hebt géén “goeroe”
nodig, je kunt het zelf!

“

Beperkingen zijn
grenzen die we
onszelf opleggen

Overdrachtsgesprek
Na de laatste coachsessie plannen wij een overdrachtsgesprek met jou, je door
verwijzer en je eigen Drivecoach. Tijdens dit gesprek bespreken wij op hoofdlijnen,
rekening houdend met je privacy, de uitkomsten van het ontwikkeltraject en wordt
in onderling overleg de meest wenselijke vervolgstap afgesproken. Het coach
traject wordt afgerond met een waarderingsonderzoek en een eindverslag. Deze
worden, na jouw goedkeuring, naar je doorverwijzer gestuurd. Mede afhankelijk
van de vervolgstap kunnen er nog één of twee nazorggesprekken plaatsvinden.

Mensenwerk
Wij maken vanuit overtuiging géén gebruik van protocollen, de MENS staat
centraal! Vandaar dat onze coachsessies niet gelimiteerd in tijd of mogelijkheden
zijn. Ons uitgangspunt is dat je gedurende alle gesprekken één vaste en persoonlijke Drivecoach hebt welke je ook nog eens thuis bezoekt. Mocht dit niet
mogelijk zijn dan bespreken we in overleg een andere locatie. Wij denken graag
met je mee!

Betrokkenheid
Van ons mag je betrokkenheid verwachten, wij verwachten dat ook van jou. Mocht
je bijvoorbeeld verhinderd zijn, zeg dan minimaal 48 uur van tevoren je afspraak af.

‘Vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard!’
Wij hechten veel waarde aan het beschermen van je privacy. Vanuit dat oogpunt
hebben wij een privacyreglement opgesteld en een melding verricht bij het College
Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag (meldingsnummer: m1366581).
Tevens hebben wij een klachtenreglement opgesteld. Beide reglementen zijn te
raadplegen via onze website: www.mentaalspecialist.nl

“

Mentaal krachtige

mensen nemen
beslissingen!

Wij zijn officieel houder van het keurmerk
Blik op Werk:
Wij worden hierop jaarlijks gecontroleerd
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