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ONZE TEAMWAARDEN
Persoonlijke ontwikkeling als
levenswijze
Met hart en ziel geloven we in en werken we aan persoonlijke ontwikkeling
voor iedereen.
Resultaat
We leveren een constante hoge kwaliteit
door altijd verantwoordelijkheid te nemen voor het beste resultaat.
Continue kwaliteitsverbetering
We werken continu aan verbeteringen en
innovaties geïnspireerd door onze visie.
Verbondenheid
Door samen te werken creëren we
intens veel meerwaarde voor onze
klanten en kunnen we onze dromen
waarmaken.
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OVER ONS
GORTcoachopleiding is onderdeel
van GORTcoaching: een family owned
coachbureau dat bestaat sinds 2009
met meer dan 800 locaties in heel
Nederland.

Ons coachbureau is ontstaan uit
liefde voor het vak en gegroeid door
enthousiaste klanten die een waardevol
coachtraject hebben doorlopen.

Wij bedienen als marktleider de
grootzakelijke markt, het MKB én
particulieren met meer dan 60 soorten
coaching.
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OVER DE COACHOPLEIDING
3-daagse coachopleiding vol met
krachtige, bewezen coachmethodieken
GORTcoaching biedt je een 3-daagse
coachopleiding die NOBCO en EMCC
gecertificeerd is op EQA-foundation
niveau. De NOBCO bevordert het
ontwikkelen van het coachvak en is een
keurmerk voor de kwaliteit van coaching
In Nederland. De EMCC bevordert het
ontwikkelen van het coachvak en is
een keurmerk voor de kwaliteit van
coaching in Europa. Deze opleiding is
het fundament voor het aanvragen van
de EIA-Foundation keurmerk van de
NOBCO.
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De expertise van succesvolle coaches
Als marktleider en grootste
Coachingsbureau van Nederland
hebben wij onze expertise over
professionele coaching samengebracht
tot een opleiding. Je leert direct van
bewezen succesvolle coaches.
Erkende coachopleiding met een kleine
groep
Jij gaat samen met een kleine groep
gelijkgestemden met een sterke
interesse in persoonlijke ontwikkeling
tijdens deze erkende coachopleiding je
coachvaardigheden verdiepen.

Leer jezelf en het gedrag van anderen
nog beter begrijpen en effectieve
interventies toe te passen. Intensiveer
de manier waarop je vragen kan
stellen en bekrachtig je kennis over
het toepassen van coaching op de
werkvloer. Door middel van je nieuw
verworven coachvaardigheden ervaar
je direct meer geluksgevoel en kan je
actief meer geluk creëren in leef- en
werkomgeving.

“’Het opleidingsweekend vond ik een fijne
gelegenheid om te ruiken aan het coachingsvak
waarin je het coachen echt ervaarde. Het was
afwisselend, en ook was er diepgang. Kortom, erg
leuk en inspirerend!”
Deelnemer opleidingsweekend
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OVER DE COACHOPLEIDING

Binnen deze opleiding leer je
•
•

•

Verschillende coachtechnieken
effectief toe te passen.
Volgens de richtlijnen van
de NOBCO een eigen coach
interventie toe te passen.
Door middel van het stellen van
de juiste vragen meer diepgang te
bevorderen in je relaties.
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•

•

Coaching toe te passen bij je
collega’s om zo beter te worden in
coachend leidinggeven
Verschillende manieren kennen
waarop je coaching zou kunnen
toepassen in je leven en op de
werkvloer.

Erkend certificaat
Na succesvolle afronding van deze
3-daagse erkende coachopleiding
ontvang je een internationaal
erkend coach diploma op EMCC/
EQA foundation niveau en een
Coach Certificaat van GORTcoaching
opleidingen B.V. Je kan hierna direct
aan de slag met het toepassen van je
coachvaardigheden in de praktijk.

Professioneel, met passie, theorie
en praktijk goed afgewisseld!
Deelnemer opleidingsweekend

Keurmerk NOBCO
Deze coachopleiding is het fundament
voor het aanvragen van jouw EIAFoundation keurmerk van de NOBCO.
Je ontvangt een certificaat van
deelname aan de GORTcoaching
opleiding Foundation en een
internationaal erkend NOBCO/EQA
foundation niveau certificaat.
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DIPLOMA &
ACCREDITATIE
Na deelname aan de opleiding
beheers je de basis coachvaardigheden,
waarmee je een prachtige eerste stap
zet in de richting van professioneel
coach. Wij onderscheiden een bewijs
van deelname en een diploma.
Bewijs van deelname
Je ontvangt van ons een bewijs van
deelname aan de opleiding Foundation
wanneer je voldoende aanwezig bent
op de drie opleidingsdagen. Je ontvangt
van ons een diploma van de opleiding
Foundation wanneer je een voldoende
hebt behaald voor het examen.
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Deze opdrachten zijn vereist als je wil
opgaan voor een erkend EQA diploma.
Het examen bestaat uit:
Het voeren van twee coachgesprekken
met een proefcoachee, van minimaal
1 uur. Over elk coachgesprek schrijf je
een reflectieverslag volgens vaststaand
format.
Herexamen
Een herexamen is zeldzaam, maar kan
voor een meerprijs van €150,-.

DOELGROEP &
TOELATINGSEISEN
Onze coachopleiding is geschikt
voor iedereen met MBO werk- of
denkniveau die zich in brede zin
wil bezighouden met coaching.
Deze opleiding is o.a. geschikt
als:

•

•
•
•

•

Je wilt onderzoeken of coaching
iets voor jou is en je de daarvoor
relevante basisvaardigheden wilt
ontwikkelen
Je de ambitie hebt om als
professioneel coach te gaan werken
Je medewerkers begeleidt in
organisaties
Je binnen jouw eigen werkterrein en
rol wilt coachen en daarbij helder
voor ogen wilt hebben hoe jouw
rol als coach past binnen andere
verantwoordelijkheden
Je manager bent en een
coachende stijl van leidinggeven
wilt ontwikkelen

Toelatingseisen:
Vanwege het hoge niveau van de
opleiding vinden we het belangrijk dat
je als deelnemer fungeert op MBO
werk- of denkniveau. Daarbij is het
uiteraard van belang dat je gemotiveerd
bent deze opleiding te volgen en
goed af te ronden: Leergierigheid,
inlevingsvermogen en kritische zin zijn
daarbij waardevolle eigenschappen!
Intake:
Bij inschrijving volgt tevens een kort
intakegesprek met één van onze
opleidingsconsultanten, om samen tot
een goede inschatting te komen of deze
opleiding de juiste voor jou is.
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ONTMOET ONS TEAM
De passie van iedereen in ons team ervaar je vanaf het eerste contactmoment
totdat je doelen zijn behaald. Eén ding hebben wij met elkaar gemeen: onze klanten
staan centraal!

Tosca Gort
Algemeen Directeur

Thomas Gaakeer
Sales Directeur

Marloes van Hamburg
Manager Coachopleiding

tosca@gortcoaching.nl

thomas@gortcoaching.nl

marloes@gortcoaching.nl
T. 088 - 170 1530
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Titia de Vries
Top-level GORTcoach

Susan Theunissen
Senior GORTcoach

Philippine Linn
Senior GORTcoach

titia@gortcoaching.nl

susan@gortcoaching.nl

philippine@gortcoaching.nl

Dorris Meesters
Top-level GORTcoach

Anezka van de Weg
Senior GORTcoach

Annette Lechner
Senior GORTcoach

dorris@gortcoaching.nl

anezka@gortcoaching.nl

coachannette@gortcoaching.nl
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ONTWIKKEL JEZELF!
Enthousiast geworden na je opleiding? Meld je dan aan voor de opleiding
Practitioner en verdiep je nóg verder in coaching!
Met de opleiding Practitioner word je door onze geweldige trainers opgeleid tot
Professioneel Coach. In 8 dagen leer je een coachingstraject van intake tot evaluatie
te houden. Na afloop van de opleiding ben je in staat zelfstandig te coachen met
inzet van beproefde methodieken en met bewustwording op je eigen functioneren.

ONLINE
Ben jij ook zo enthousiast geworden van alle mogelijkheden van online learnings,
wil je de training doen in je vakantie of ben je op zoek naar een 100% -covid-proofoplossing?
Onze Virtual Classroom is voor jou de oplossing! Een aantal van onze trainers zijn
zo enthousiast geworden over extra mogelijkheden van online leren en de breakout rooms dat ze garanderen dat je hierdoor het gevoel hebt dat je heel veel extra
begeleiding hebt gekregen, puur en alleen door de efficiëntie van de werkvorm!
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MEER INFORMATIE?

Volg ons op LinkedIn: linkedin.com/showcase/gortcoachopleiding

Bel ons, wij helpen je graag! 088 - 170 1530

Of schrijf je direct in op gortcoaching.nl
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GORTcoachopleiding
Entrada 201
1114 AA Amsterdam-Duivendrecht
T. 088 - 170 1530
E. coachopleiding@gortcoaching.nl
www.gortcoachopleiding.nl

