>> DoorbraakCoaching <<

LightWorks, inspiratie organisatie, gericht op
persoonlijke, professionele & business groei
*Inspire2Inspire | Low effort & High impact *

Ben jij of is jouw organisatie toe aan een volgende stap? Of heb je het
gevoel dat je vastloopt in je leven of je werk ? Ontdek hoe jij jouw talenten
beter benut, betere resultaten behaalt en leer vanuit je hart te werken.
Lightworks helpt jou of jouw team op weg naar persoonlijke & professionele groei. Dit
doen we door te coachen, workshops aan te bieden, organisatie verandertrajecten te
faciliteren en lezingen te geven gericht op het realiseren van meer succes door middel van
empoweren & inspireren.

DoorbraakCoaching Algemeen
Je doet het goed en wilt nog meer uit het (werk)leven halen. Of je loopt ergens tegen aan. Je wilt wel
maar het lukt niet. Je hebt ambitie en wilt deze waarmaken. Allen hoe doe je dit precies?
Kom in actie en realiseer jouw lang gekoesterde wens en (team)doelen. Leer vastgeroeste patronen
te herkennen en doorbreken door samen stappen te zetten, ervaringen delen en elkaar te
motiveren. Op weg naar duurzaam resultaat. Doorbraakcoaching is gericht op: ‘Low Effort & High
Impact’.

Aandachtspunten DoorbraakCoaching
Tijdens de coaching ga je aan de slag met
► Nagaan wat je nu werkelijk wilt
► Uitdagende doelen of andere acties opdelen in behapbare brokken
► Benoemen wat er op jouw/ jullie eeuwige things to do lijst en wensenlijst staan
► Wekelijks, samen, stappen zetten in een richting waar je plezier aan beleeft
► Benoemen wat voor jou en/of jouw team van belang is om zonder belemmeringen, gewoon te
doen!

Duur
Minimaal drie en maximaal twaalf gesprekken onder begeleiding van een professionele coach, met
tussen elk gesprek twee tot vier weken. Als er sprake is van een groep dan zullen de groepsleden
elkaar in ieder geval elke twee weken coachen en tevens actief aan de slag zijn!

Deelnemen?
Wil je meer informatie en/of deelnemen kies dan één van de vier onderstaande doorbraakcoachings
opties en schrijf je in via info@light-works.nu
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Soorten DoorbraakCoaching
Individuele DoorbraakCoaching (face 2 face of online)
Je hebt behoefte aan een volgende stap in jouw persoonlijke & professionele groei en
wil hierbij begeleid worden door een professionele coach. Dit kan
 face to face (wandelcoaching, skype coaching of aan tafel onder het genot van thee
en koffie)
 via e-coaching (persoonlijk traject per mail)
DoorbraakCoach Receptkaart
Je wilt geheel zelfstandig aan de slag met het realiseren van jouw wensen en
doelen? Bestel de Doorbraakcoaching-receptkaart, via de webshop en ga
zelfstandig aan de slag. Een beetje van jezelf en een beetje van Lightworks!

DoorbraakCoachCafé
Je wilt met jouw team of een groep (bestaande uit individuele deelnemers) effectief en op
een leuke manier werken aan het realiseren van gestelde doelen en wensen. Ga dan met
ons in gesprek over het inzetten van het Doorbraakcoachcafé, een van onze diensten die
we op projectbasis leveren en uitvoeren of neem een keer deel aan ons maandelijks
DoorbraakCoachCafé die maandelijks in de randstad worden gefaciliteerd door de
DoorbraakCoaches van LightWorks.

Overige diensten Lightworks
Lightworks helpt jou of jouw team op weg, naar persoonlijke & professionele groei. Dit doen we door
te coachen, workshops aan te bieden, organisatie verandertrajecten te faciliteren en lezingen te
geven die empoweren & inspireren. Onze diensten en projecten zijn gericht op het vergroten van
succes door tuname van energie, geluk en het effectiever behalen van gestelde doelen.
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Ervaringen van DoorbraakCoach-Coachees
Voormalige coachees geven aan wat DoorbraakCoaching hun heeft opgeleverd:
Helderheid & zin in actie
 “Praktisch inzicht en handvaten. Ik heb meer dan voorheen zin om ermee aan de slag te gaan”
 “Helderheid in wat ik aan het doen ben en wat ik wil doen. En ervaren waarom het gaaf is om
samenwerkingsverbanden aan te gaan. Zodat ik echt kan doen waar ik goed in ben”
 “Fijn om weer op een rij te krijgen hoe verder en welke stappen ik kan nemen”
Actie vanuit visie en/of zingeving
 “De doorbraakckoaching was als een spiegel, even weer terug halen wat ik nu zelf echt belangrijk
vind”
 “Het heeft me weer op een spoor van ordening, structurering/ plannen, focussen, prioriteiten
stellen en nee zeggen gebracht”
 “Ik doe wat ik wil doen, stel niet uit, maar plan in. Belangrijk is dat ik er geen berg van maak.
Door het ordenen wordt wat ik doe overzichtelijk en minder moeizaam”
Reflectie gericht op duurzaam resultaat
 “Ik realiseer me dat het nemen van die reflectie momenten me ook iets oplevert en dat deze niet
zinloos zijn”
 “Beter kijken naar mijn team en met anderen reflecteren over de weg vooruit. Meer proces dan
inhoud”
 “Inspiratie, een nieuwe zienswijze met hulp kan ik mijn (zakelijke) identiteit gaan omschrijven”
Resultaat boeken
 “Business volwassenheid gecreërd”
 “De doorbraakcoaching was intensief. Sinds doorbraakcoaching dien ben ik enorm aan de slag
geweest en ben ik alweer een heleboel stappen verder”
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Bijlage 1 - DoorbraakCoachCafé op locatie in de pers
(evenement mede gesponsord door LightWorks)
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