INSCHRIJVINGSFORMULIER: ‘Professional Coach Training
Program’ 18 Daagse Startdatum: 20.04.2022
Leerdoelstellingen:
Dag 1: Het coaching kader in de business context

Dag 10: Onbewuste denkprogramma’s herkennen

Dag 2: Voluit aanwezig zijn, dé kerncompetentie

Dag 11: Overtuigingen herkennen

Dag 3: Shifting gear’ tijdens het coaching proces

Dag 12: Challengen van overtuigingen

Dag 4: De kunst van diep luisteren

Dag 13: Waardengericht coachen

Dag 5: Krachtige vraagstelling

Dag 14: Bekrachtigende overtuigingen bouwen

Dag 6: Het intake proces in een coaching traject

Dag 15: Omgaan met emoties bij jezelf en de ander

Dag 7: Gezonde grenzen stellen in coaching

Dag 16: Coachen op niveau van identiteit -zelfbeeld

Dag 8: Confronteren in coaching

Dag 17: Coachen op niveau van diepere identiteit

Dag 9: Resultaatgerichtheid in coaching

Dag 18: Zelfreflectie als coach

In combinatie met 20 uur geobserveerde coaching sessies,10 uur mentoring coaching en een certificatie dag.

Persoonlijke gegevens
Voornaam Naam
Adres
Postcode, Plaats, Land
Telefoon
GSM
Emailadres
Geboortedatum
Specifieke vereisten voor catering (vegetarisch,
allergieën,….)
Facturatiegegevens
Bedrijf
Adres
Postcode, Plaats, Land
BTW Nummer
Detailleer indien specifieke omschrijving gewenst
(vb. PO nummer)

KMO Portefeuille
Onze onderneming Coaching The Shift is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Ons
erkenningsnummer is: DV.O218105. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de
Vlaamse Overheid 20 tot 30% van het bedrag van de training. Deze aanvraag dient ingediend te zijn
binnen de periode van inschrijving tot 14 dagen na de start van de training. Indien je te laat bent met de
aanvraag dien je het volledige bedrag rechtstreeks aan ons te betalen.
Het cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking voor de KMO
Portefeuille. Het resterende bedrag voor catering en het BTW bedrag niet, dat dien je rechtstreeks
aan ‘Coaching The Shift’ te betalen.
Meer over het hoe en wat: stel de vraag via info@coachingtheshift.com, we helpen je graag!
Wacht niet op ontvangst van de factuur om je aanvraag in te dienen. Je vindt hieronder alle nodige
gegevens terug om de aanvraag al in te dienen.

Ik schrijf me in voor:
De opleiding “Professional Coach Training Program” met aanvangsdatum van: 20.04.2022
Ik betaal de prijs van:
-

-

€ 8200 met/zonder KMO Portefeuille (schrappen wat niet past)
de cateringkost on top bedraagt € 65 x 19 en zal apart op factuur
vermeld staan.
beide bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Indien met KMO Portefeuille: Bedragen incl. btw:
Subsidieerbaar bedrag: € 8675 (kost opleiding + 25€/dag catering)
Niet subsidieerbaar bedrag: € 2.741,35,4 (btw cursus + catering : bedrag hoger dan 25€ per dag)
Info over de data, prijzen & subsidies, kunnen verkregen worden via info@coachingtheshift.com
volgende pagina. Betaling gebeurt na ontvangst van de factuur op:
VDK Spaarbank – IBAN: BE97 8905 1413 0949 – SWIFT VDSPBE91 met vermelding van je naam,
voornaam, factuurnummer en “Professional Coach Training Program”

DATUM:

HANDTEKENING:

ALGEMENE VOORWAARDEN
Hierna volgen de algemene voorwaarden die gelden m.b.t. uw inschrijving.
Uw inschrijving wordt definitief van zodra wij het inschrijvingsformulier ontvangen hebben en wij uw
inschrijving hebben bevestigd.
1. Wij bevestigen de inschrijving schriftelijk.
2.
Wie zich inschrijft verbindt zich ertoe om aan de volledige opleiding deel te nemen. Wanneer u
niet aan alle opleidingsdagen deelneemt of wanneer u de opleiding vroegtijdig beëindigd, wordt het
cursusbedrag niet aangepast en zal er ook geen terugbetaling gebeuren, wat ook de reden moge zijn.
3.
Als de deelnemer wegens heirkracht een opleiding moet onderbreken, bestaat er de mogelijkheid
om deze op een later tijdstip verder te zetten. De expliciete, schriftelijke goedkeuring BVBA Coaching
The Shift is hiervoor vereist.
4.
BVBA Coaching The Shift heeft steeds het recht om, in geval van heirkracht of wanneer het
aantal inschrijvingen voor een activiteit minder dan 10 personen bedraagt, een training of andere
activiteit te annuleren. Wij brengen u hiervan schriftelijk of telefonisch op de hoogte en het volledige
cursusbedrag wordt dan teruggestort.
5.
Het volledige cursusbedrag moet betaald zijn ten laatste 5 werkdagen voor het begin van de
opleiding. Enkel wanneer er een expliciete, schriftelijke toestemming is van BVBA Coaching The Shift
kan hiervan afgeweken worden.
6.
Indien blijkt dat je coaching sessie tijdens de certificatie dag niet volgens de vereisten is van
PCC, heb je de mogelijkheid een nieuwe tape aan te leveren van 30 minuten. We zullen deze screenen
tegen een fee van € 300. Je kunt op deze manier je certificaat alsnog behalen.
7. Alle vermelde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief 21% BTW.
8.
Ingeval van annulering door de deelnemer dient dit schriftelijk aan BVBA Coaching The Shift
gemeld te worden. Wanneer deze melding ons meer dan 30 dagen voor het begin van de training
bereikt, dient u een annuleringskost van 10% van het nettobedrag te betalen. Als het 30 dagen of minder
is, is de annuleringskost 100% en gebeurt er dus geen terugbetaling. U kunt wel een andere deelnemer
laten deelnemen.
8. Indien u gebruik maakt van de KMO Portefeuille, geeft BVBA Coaching The Shift de deelnemer de
verantwoordelijkheid dat hij/zij deze inschrijving gebruikt ter zijner/haar gebruik binnen het bedrijf
vermeld op de factuur, om het bedrijf met de opgedane kennis te versterken.
10. In het kader van de GDPR wetgeving geef je ons bij het ondertekenen van het
inschrijvingsformulier de toestemming je persoonlijke gegevens en de observed coaching sessies
(video’s) veilig te bewaren in onze systemen en te gebruiken voor kwaliteteitsdoeleinden. Daarnaast ga
akkoord onze inspiratiebrieven door ontvangen. Mocht je toch willen dat je gegevens verwijderd
worden, dan kan dit door te mailen naar info@coachingtheshift.com Onder geen beding worden
persoonlijke gegevens doorgegeven/verkocht aan derde partijen. In het kader van ICF certificatie
bewaren we al je gefilmde coaching gesprekken op een externe harde schijf, die veilig in een kluis
bewaard worden.

