HR COACHING
Je bent binnen je (MKB) organisatie verantwoordelijk voor alle HR zaken. Zowel de
uitvoering als het opzetten en onderhouden van nieuw beleid. Je hebt een degelijke
opleiding soms in de HR richting maar vaak ook in een ander vakgebied, zoals
finance of office management. Je houdt je regelmatig op de hoogte van
ontwikkelingen in het HR vakgebied en de meeste zaken kun je zelfstandig oplossen.
Je doet dit allemaal alleen. Soms heb je dan behoefte om bepaalde vraagstukken te
toetsen of je te laten bijpraten over nieuwe ontwikkelingen binnen HR, of gewoon te
klankborden over HR in jouw organisatie.
Op zo’n moment is het zinvol om in een vertrouwelijke context een klankbord te
zoeken. Iemand met de frisse blijk van de buitenstaander maar toch met veel kennis
en ervaring waar het gaat om allerhande HR vraagstukken. Praktijkgericht maar wel
met diepgang.
HR coaching is een zeer effectieve manier om hier een invulling aan te geven.
Gericht op het HR vakgebied en de rol van HR binnen jouw organisatie. In een
setting van volledige openheid en vertrouwelijkheid. De coach is geen meeprater
maar houdt je regelmatig de spiegel voor, zet je aan het denken en helpt om je eigen
functioneren en dat van je bedrijf te versterken.
Jan Boekestein heeft een ruime ervaring als HR manager en coach. Zowel op het
terrein van HR en leiderschap als op het begeleiden van ondernemers bij
strategische trajecten en de verbinding hiervan met HR, kan hij bogen op een ruime
en diverse ervaring binnen een groot aantal ondernemingen.
Deze ruime ervaring op het gebied van HR coaching is nu gebundeld in een
abonnement op basis van een transparante fixed price. Dit heeft het voordeel dat je
precies weet wat je krijgt en wat je investering is.

ABONNEMENT HR COACHING
Intervicis Consult heeft een coachingspakket ontwikkeld dat hieronder verder wordt
toegelicht. Daarnaast is het natuurlijk altijd mogelijk om een maatwerktraject af te
spreken.
1.WERKSESSIES
De looptijd van het abonnement is steeds een jaar en wordt, behoudens opzegging,
stilzwijgend verlengd.
Gedurende vier sessies van ca 2,5 uur werken we aan de onderwerpen die door de
deelnemer zelf worden aangedragen alsmede aan thema’s die op dat moment
actueel zijn.
Deze sessies vinden in plaats naar keuze op onze locatie te Zundert of op de
bedrijfslocatie van de deelnemer.
2.TELEFONISCH E-MAIL CONSULT
De deelnemer kan gebruik maken van een onbeperkt aantal telefonische of mail
consulten.
3.P&O UPDATE DAG
Onderdeel van het HR Coachingsabonnement is de deelname aan de jaarlijkse P&O
updatedag, welke begin oktober plaatsvindt.
4.VERANTWOORDELIJKHEID
HR coaching is niet vrijblijvend. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het in
overleg met de coach plannen van de werksessies en het gebruik maken van de
telefonische consulten. Werksessies (uren) die buiten de verantwoordelijkheid van de
coach niet zijn doorgegaan of zijn ingekort gaan niet vanzelfsprekend over naar een
volgend abonnement.
5.AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN
HR Coaching omvat wel het toetsen van bepaalde operationele zaken maar niet het
overnemen cq uitvoeren van deze operationele werkzaamheden. Uiteraard is het wel
mogelijk deze taken over te nemen. Hiertoe zal dan een apart voorstel worden
opgesteld.
6.INVESTERING
€ 1.750,00 per jaar excl BTW inclusief eventuele reiskosten binnen Nederland.
Aanvullende werkzaamheden zijn niet inbegrepen.
Facturatie vindt plaats bij de start van het abonnement.

