
Excelleren als coach: een kwestie van kiezen

Het succes van bedrijven staat of valt met het geluk van hun medewerkers. Als coach of trainer
weet jij dat als geen ander. In gesprekken met bedrijven jeuken je handen om aan de slag te gaan.
Hoe fijn is het dan als je een bewezen succesvol concept in handen hebt? Een methode die jou als
coach onderscheidt én waarmee je directeuren en HR- managers overtuigt. Maak kennis met Grijp
je Ambities. 

De weg naar succes: voor jou én je klanten
Medewerkers optimaal tot hun recht laten komen en tegemoetkomen aan hun ambities: het is een van de grootste uitda-
gingen waar organisaties voor staan. Met Grijp je Ambities heb jij dé tool in handen om ze daarbij te ondersteunen. Je helpt
mensen hun ambities te begrijpen, geeft ze inzicht in zichzelf en de ander, en leert ze om hun talenten en energie optimaal
in te zetten. Zo maak je medewerkers gelukkiger, teams sterker en organisaties succesvoller. 

Doordachte leergang
Grijp je Ambities is een werkvorm die jou als coach of trainer laat excelleren en organisaties sterker maakt. De leergang
kent een doordachte opzet, is tot in detail uitgewerkt en heeft zich in de praktijk bewezen. Aan de hand van drie thema’s leren
medewerkers het beste uit zichzelf te halen: focus op doelen (hoofd), werken met passie (hart) en zaken gedaan krijgen
(handen). 

Tot in de puntjes verzorgd
Als partner van Grijp je Ambities heb je nergens omkijken naar. Je krijgt alle tools, materialen en handvatten aangereikt die
je nodig hebt om bedrijven intensief te begeleiden op weg naar meer succes. Het partnership is inclusief:
• De complete leergang met alle trainingen en materialen. 
• Enneagramtest, als hulpmiddel voor persoonlijke groei en -ontwikkeling.
• Website en nieuwsbrief. 
• Pr-materiaal voor acquisitiegesprekken, lezingen en voorlichting. 
• Ondernemerscoach met wie je twee keer per jaar een adviesgesprek hebt om al je ondernemersvragen te bespreken.
• Vier intervisiebijeenkomsten per jaar: leren met gelijkgestemden, nieuwe inzichten uitwisselen en uitgroeien tot een

betere coach of trainer. 

Een sprankelende
onderneming bestaat
uit sprankelende

mensen!

(be)grijp je
de ambitie
van je

medewerkers
echt?

Is succes je
ambitie,
of zorgt je
ambitie voor
succes?

Waarom partner worden?
• Je beschikt over een bewezen effectieve methode.
• Je hoeft zelf geen programma’s meer te ontwikkelen en houdt meer tijd over voor coaching.  
• De methode kan je morgen al omzet opleveren. 
• Je profiteert direct van goede referenties en succesverhalen. 
• Marketing en pr-materiaal zijn volledig verzorgd. 
• Je staat in contact met collega-coaches en experts en bouwt een goed netwerk op. 
• Je werkt actief aan je eigen ontwikkeling. 

"Grijp je Ambities staat voor alles wat ik anderen mee wil geven: ontwikkeling, passie, succes, werkplezier
en geluk. Het is een concept dat bij uitstek bij me past: het zorgt ervoor dat deelnemers zelf ervaren hoe ze
hun talenten en energie kunnen inzetten.”
Kim van Stippent trainer/coach

Ook partner worden?
Of meer weten over Grijp je Ambities? Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact op met
Marc van Lieshout  |  marc@grijpjeambities.nl  |  06-52609669

www.grijpjeambities.nl


