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Kosten en mogelijkheden persoonlijke coaching	  
Gratis kennismakingsgesprek: hier bespreken we wat jou wensen zijn en kijken we naar wat 
mijn coaching voor jou kan betekenen. We bepalen op basis hiervan samen hoeveel 
gesprekken we nodig denken te hebben. Dit kunnen we tijdens de rit altijd verlengen of 
verkorten als dat nodig blijkt.	  
	  
Coaching kost € 75,00 (ex. BTW) per gesprek. Dit is inclusief voorbereidingstijd. Ik reken 
namelijk ook de tijd ik die ikzelf nodig heb om de gesprekken voor te bereiden.	  
	  
Een gesprek duurt gemiddeld een uur, soms lopen we iets uit, dat kost niets extra's.	  
	  
Tussen de coachingsgesprekken ben ik beschikbaar voor vragen (bellen, appen, mailen). 

Kosten en mogelijkheden training  
Mogelijkheden 
Een training kan op 1 dag, maar ook verdeeld over een aantal dagdelen worden gegeven. 
Indien wenselijk, kan de training worden aangepast aan de mogelijkheden van een specifieke 
doelgroep. 	  
	  
Ook kan advies op maat worden aangevraagd. Ik kom dan 'meelopen' in de organisatie en op 
basis daarvan formuleer ik (aan de hand van de ToekomstOntwerp-methode) een advies voor 
een training op maat.	  
	  
Kosten 
Gratis kennismakingsgesprek, waarin we uiteraard kennis maken, maar ik vooral op zoek ga 
naar wat de wensen zijn en hoe we samen het best mogelijke resultaat kunnen behalen.   
 
De trainingen zelf kosten €95,00 (ex. BTW en reiskosten) per uur of € 350,00 per dagdeel. Dit 
is inclusief voorbereidingstijd (1 uur per dagdeel). Daarnaast vraag ik per training een kleine 
bijdrage voor materiaalkosten per deelnemer indien van toepassing. 	  
	  
Randvoorwaarden 
Een trainingsruimte die geschikt is voor het aantal deelnemers. Indien de opdrachtgever niet 
over een dergelijke ruimte beschikt, is het ook mogelijk dat ik een ruimte regel. De kosten 
daarvan zijn voor de opdrachtgever. 
Minimaal 5 deelnemers. Beschikking over beamer en wifi/internetverbinding. 
 

Kosten en mogelijkheden advies / projectontwikkeling 

Gratis kennismakingsgesprek, waarin we uiteraard kennis maken, maar ik vooral op zoek ga 
naar wat de wensen zijn en hoe we samen het best mogelijke resultaat kunnen behalen.   
 
Mijn uurtarief is € 95,00 (ex. BTW). We bepalen samen hoeveel uur ik nodig heb om het 
project succesvol te ontwikkelen. Indien wenselijk ondersteun ik tevens bij fondsenwerving. 

Prijzenoverzicht  
Bureau ToekomstOntwerp 


