
Toe aan een nieuwe 
stap in je persoonlijke 
ontwikkeling?
Maak een nieuwe stap met de individuele coaching van Suzan van Delft, 
Perron Zes. Je neemt jezelf onder de loep … met een verfrissend resultaat! 
Want je ontdekt wat jou hindert. En ruilt dat in voor nieuwe, krachtige denk- en 
werkpatronen. Hoe je die uitbouwt? Met gesprekken én doelgerichte opdrachten. 
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Maak die stap in je persoonlijke 
ontwikkeling met een 
coachingtraject van Perron Zes
Perron Zes biedt een positieve en oplossingsgerichte aanpak die ervoor 
zorgt dat jij je energieker voelt, dat je vanuit de essentie werkt en 
handelt omdat het gebaseerd is op jouw manier van werken.   

Wij bieden vier stijlen coachingstrajecten aan:

1.  Slim Werken 
2.  Persoonlijk Groeien
3.  Creatief Denken
4.  De rode draad

Meer uitleg op de volgende pagina

Gun je jezelf een duwtje in de rug? Ben jij nieuwsgierig wat jou 
kan helpen bij de volgende stap?

Neem dan contact op met:
suzan@perronzes.nl
06-57542065     
www.perronzes.nl



1. Slim Werken 
Verbeter je timemanagement

  1 uur intake (gratis)
  3 tot 6 coaching sessies van 2 uur
  Om de 2 weken
  Tussentijdse opdrachten
  Duur: 3 tot 6 maanden
  Op of nabij de eigen werkplek

2. Persoonlijk Groeien
Bepaal je eigen richting

  1 uur intake (gratis) 
  3 tot 6 coaching sessies van 2 uur
  Om de 4 weken
  Tussentijdse opdrachten
  Duur: 4 tot 6 maanden
  Op of nabij de eigen werkplek 

 of op locatie in Eindhoven

Voor meer rust
 en overzicht

Voor talent-
ontwikkeling en 

persoonlijke 
groei

3. Creatief Denken
Vind out of the box oplossingen

  1 uur intake (gratis)
  3 tot 6 coaching sessies van 2 uur
  Om de 3 weken
  Tussentijdse opdrachten
  Duur: 3 tot 6 maanden
  Op of nabij de eigen werkplek

 of op locatie in Eindhoven

4. De rode draad
Een frisse blik op dat waar 

jij mee bezig bent

  30 min intake (gratis)
  1 tot 6 sessies van 1,5 uur
  Afspraak op verzoek
  Op of nabij de eigen werkplek, op locatie in  

 Eindhoven en/of via skype.

Voor stimulerende 
gesprekken en 
verrassende 
invalshoeken

Voor frisse 
ideeën en 
creatieve 

oplossingen

Kies het 
coaching- 
traject 
dat bij 
jou past:
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