
Kwaliteit, flexibiliteit & gemak



Coaching gericht op wendbare en 
betrokken organisaties.

Coaching gericht om de sleutelrol van 
leidinggevenden te versterken.

Coaching gericht op het vergroten van 
de inzetbaarheid van medewerkers.

Organisaties

Leidinggevenden

Medewerkers

Ontdek de unieke aanpak van 
ons coachbureau voor sterke: 

Wij weten dat iedereen op sommige momenten 
behoefte heeft aan wat extra ondersteuning bij 
loopbaan- en ontwikkelvragen. Bij ons krijg  
je snel en laagdrempelig de coaching die je  
daarbij nodig hebt. Wij zetten je doelgericht 
(weer) in beweging. 

Coaching gericht op jouw loopbaan, 
leven of mindset.

Particulieren

“

“



Coaching door toegewijde en bevlogen coaches 

Moderne coaching zonder gesprekslimieten

Wij doen wat 
nodig is om jouw 
doel te bereiken!

Coach Hero biedt een oplossing die coaching toegankelijk, toepasbaar en 
transparant maakt voor organisaties, leidinggevenden en medewerkers. Een 
full service coachvorm die blended (online & offline) wordt aangeboden met 
onbeperkte toegang tot je persoonlijke coach.

Dit is de kracht van Coach Hero:

✔

Wanneer het jou uitkomt en in de vorm die bij jou past✔

Coaching op de momenten dat het telt✔

Voor een vast bedrag en zonder restricties✔



Onze coaches zijn er voor:

Medewerkers & Particulieren

Wij weten dat in ieders leven en werk er momenten zijn dat je goed een coach 
kunt gebruiken. Bijvoorbeeld als je vastloopt in je werk, extra vaardigheden 
wilt ontwikkelen of toe bent aan een nieuwe uitdaging. Samen met je vaste 
coach ontdek je wat er allemaal mogelijk is binnen jouw functie, loopbaan, 
leven en organisatie of misschien zelfs daarbuiten.

Leidinggevenden

Leidinggevenden spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen van sterke  
organisaties met sterke medewerkers. Maar hoe worden zij hierop voorbereid? 
Onze coaching is gericht op het ontwikkelen of verbeteren van vaardigheden 
bij leidinggevenden. Ontdek samen met je vaste coach welke vaardigheden 
je nog kunt ontwikkelen. Daarna ga je samen aan de slag. Niet alleen in  
gesprekssessies, maar met een complete en doelgerichte aanpak die past bij 
jouw behoeften.

Organisaties

Het is voor organisaties tegenwoordig knap lastig om invulling te geven aan 
goed werkgeverschap op een manier die past bij individuele medewerkers. 
Daarom is er bijna geen organisatie meer te vinden die geen gebruikmaakt van 
coaching voor het ontwikkelen van medewerkers, teams of directie(s). Met ons 
no-nonsens coachbureau haal je een complete en doelgerichte aanpak in huis 
die zorgt voor sterke medewerkers én leidinggevenden. Zodat zij met vraag-
stukken direct een beroep kunnen doen op een vaste coach. Coach Hero heeft 
alles onder één dak voor een sterke organisatie.  



Waarom doen wij dit? 

Claire Recourt

“Als coach probeer ik met ieder traject het verschil 
te maken voor iemand. Door het scheppen van een 
veilig klimaat en mijn oprechtheid komen we snel 
tot de kern.” 

Olaff Smit

“Ik breng mensen in hun kracht en maak ze eigenaar 
van hun loopbaankeuzes, altijd vanuit zelfkennis en 

vertrouwen. Ik zorg voor een duidelijke stip op de 
horizon waar we samen naartoe werken.”

Meer over onze coaches vind je op: 

www.coachhero.nl

Oprichters Claire Recourt en Olaff Smit van Coach Hero geloven in samenwerking 
tussen werkgevers en werknemers om te zorgen voor een vitale, wendbare 
en prettige werkomgeving waarin iedereen zich kan ontwikkelen. Dat vraagt 
om zelfredzame medewerkers, inspirerende leidinggevenden en werkgevers 
die doelgericht investeren. Coaching is hierbij een belangrijk instrument dat 
steeds vaker vroegtijdig wordt ingezet. 



T: (023) 5299453 
M: info@coachhero.nl
Of kijk op www.coachhero.nl

Hoe ziet jouw coachtraject 
eruit?
Onze coaches gaan uit van jouw talenten, waarden, ambities en drijfveren.  
Die verbinden wij met jouw coachdoelstelling. Een goede ‘klik’ met je coach is 
essentieel om samen goede resultaten te behalen. Jouw vaste coach kies je bij 
ons daarom zelf. Samen bepalen we hoe wij jou precies ondersteunen: waar, 
wanneer en hoe vaak? Wat bespreek je liever face-to-face of juist telefonisch, 
in een videogesprek, via instant messaging of per e-mail? Daar houden wij 
rekening mee. Naast gespreksessies wil je tijdens een traject immers ook  
tussendoor soms even afstemmen met je coach. Daarom kiezen wij voor 
blended coaching (online & offline). Daarbij doen we wat nodig is om jouw 
doelstelling te halen. 

Zo maken wij het verschil.

Hebben wij de klik? 
Wil je meer weten over onze unieke aanpak? Neem dan gerust vrijblijvend 
contact op met: 


