
 
 
 

Heb je vragen over deze training? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! 
 

Bel: 020-3413952 of mail: aanmeldingen@earlybridge.com 
 

 

 

 

Individuele Coaching 
een online coaching met DISC,  

waarin persoonlijke ontwikkeling centraal staat 

 
 
Wil je op een inspirerende en praktische wijze werken aan persoonlijke ontwikkeling? Vanuit het DISC-profiel 
kijken we wat jouw voorkeursstijlen zijn en hoe jij reageert op jouw omgeving.  DISC beschrijft 
communicatie- en gedrags-voorkeursstijlen. Onze voorkeursstijl bepaalt voor een groot deel ons gedrag maar 
ook onze drijfveren. Dankzij een DISC analyse word je bewuster van je eigen gedrag en heb je meer inzicht in 
gedrag van anderen waardoor je beter in staat bent je gedrag en communicatie aan te passen aan een 
ander.  
  
Het bewust worden van deze stijlen kan verhelderend en bevestigend werken. Een mooi vertrekpunt om te 
kijken waar je staat en eventueel welke stappen je kan gaan zetten voor je persoonlijke ontwikkeling.  
Na het maken van de DISC analyse bespreken wij de uitkomst met jou om je tot nieuwe inzichten te brengen. 
Daarnaast kun je de verdieping opzoeken met de inzichten in een coachgesprek.   
 

Kenmerkend voor de benadering van de EarlyBridge Coaches is dat praktische vragen persoonlijk worden 

gemaakt en persoonlijke vragen praktisch worden vertaald. De professionele vakbekwame coaches gaan met 

jou in het persoonlijke coachgesprek aan de slag met onderwerpen als: 

• Het DISC profiel en de analyse 
• Persoonlijke en ontwikkeling 
• Ontdekken, ontwikkelen en toepassen van eigen talenten 
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Dit ga je meenemen 

 

De coaching is praktisch toepasbaar door een aantal handvatten waarmee je meteen mee aan de slag kunt.  
De onderwerpen die aanbod komen kunnen divers zijn: je omgeving, je team, je eigen gedrag, vaardigheden, 
emoties, gedachten, overtuigingen of belemmeringen. 

Vooraf vul je het DISC-profiel online in en zullen we vervolgens de resultaten bespreken in 6o minuten.  
Het individuele coachgesprek is 60 minuten online. De volgende doelen staan hierbij centraal: 
 

 je weet wat je voorkeursstijl is; 

 je weet waar je uitdagingen liggen en hoe je deze kunt ombuigen naar sterktes; 

 de coachvraag is vertaald naar concrete en praktische acties voor nu en de toekomst. 

 

 

Investering 

 
Tijd: Het DISC gesprek en coaching zal in totaal  2 uur duren 

Kosten: de kosten zijn € 475 (ex. btw) per persoon. 

Benodigdheden: Laptop of computer met webcam en microfoon.  

Na je aanmelding zullen wij je de toegangsgegevens tot de onlinetraining sturen.  

 

 

Aanmelden 

 

Om je aan te melden kan je gaan naar: www.earlybridge.nl/training 


