Opleiding Transformationeel Coachen
Persoonlijk ontwikkeltraject voor coaches die moeiteloos willen
vliegen

Heb je al wat ervaring als coach?
Ben je toe aan de volgende stap?
Wil je op een dieper niveau en daarmee effectiever coachen?
Wil je stevig en excuus loos je plek innemen als coach?
Maximaal kunnen toevoegen aan je coachee en daarmee aan de wereld, een
topcoach zijn?
En jezelf ook moeiteloos zo in de markt kunnen zetten en eindelijk meer dan genoeg
geld verdienen?
Dan is deze opleiding voor jou!

The time is NOW

Mijn doel is dat je succesvol wordt. Omdat de wereld jou nu zo hard nodig heeft.
Tijdens deze opleiding leer ik je alles wat ik in huis heb. Niet alleen op het gebied van
coachen en spiritualiteit, maar ook om te zorgen dat je succesvol wordt. Ik zie teveel
goede coaches met te weinig klanten of te weinig inkomen.
De huidige marketingtechnieken met funnels, nieuwsbrieven, 5 stappen plannen
etc. passen niet bij mij. Als stiekeme introvert vind ik dat ook lastig. Dus ik ben blij dat
ik nu moeiteloos en authentiek aan mijn klanten kom. Gewoon door te doen waar ik
het beste in ben en wat ik het leukst vind. En met hulp van het grotere geheel. En het
werkt!
Tijdens deze opleiding zet ik jou volledig en excuus loos in je kracht. Zodat je jezelf op
geen enkele manier meer saboteert. We werken tijdens deze opleiding met een
kleine groep van 8 personen. Genoeg voor veel persoonlijke aandacht en genoeg
voor diversiteit. Na de opleiding richt ik een besloten Facebook groep op, waar we
elkaar ondersteunen, successen delen en elkaar verder helpen.

We are the ones we have been waiting for!

Over Nicole
Na jaren ervaring als manager en directeur in internationale bedrijven werk ik sinds
2002 als coach. Die eerste jaren heb ik heel wat af geploeterd. Totdat ik doorkreeg
wat ik te bieden had, en wat dat waard is, …en ik dat ook durfde op te eisen. Nu
verdien ik een paar ton per jaar terwijl ik doe wat ik het allerleukste vind. En
daarnaast heb ik de voldoening dat ik echt verschil uitmaak.
Ik coach 1-op-1 leiders die willen vliegen, begeleidt organisaties en management
teams en geef opleidingen voor persoonlijk leiderschap. Daarnaast ben ik
trendwatcher en te boeken als spreker.
Ik heb geleerd om op meerdere bewustzijnsniveaus te werken: met onze aardse
werkelijkheid en met hulp van het oneindige. En daarmee te bieden wat de wereld
nu nodig heeft.
En als jij dit nu leest, is dit ook voor jou het moment om uit je schulp te kruipen,
volledig in je kracht te komen en op alle niveaus te bieden wat je kan.

Aalst, juli 2018
Nicole Dubois

Praktische informatie
Data en tijden
23 november, 7 december 2018, 11 en 25 januari, 8 februari 2019
Ontvangst 9.00 uur, aanvang 9.30 uur en afsluiten om 16:30 uur

Locatie
Begin dit jaar ben ik verhuisd naar een prachtige monumentale boerderij in Aalst,
met een bloementuin, rozentuin, boomgaard, een moestuin en een pleintje met een
enorme notenboom Hier vestig ik mijn Centrum voor Bewust Leiderschap onder de
naam Deel2: de oude deel wordt deze herfst verbouwd tot een prachtige ruimte
waar mensen kunnen samenkomen om te delen, bij te dragen, te leren en om zich
te ontwikkelen. Waarbij ze gebruik kunnen maken van de buitenruimte. Op deze
prachtige plek wordt de opleiding gehouden.
Deel2 – Centrum voor Bewust Leiderschap - Maasdijk 89, 5308 JC Aalst
www.deel2.nl - 06 2506 7003

Investering
Jouw investering in deze opleiding bedraagt € 2.450,00 exclusief BTW, te betalen bij
inschrijving. Dit bedrag is inclusief verse en biologische catering die de hele dag je
energie hoog houdt. En de cursusmaterialen.
Boek en betaal je voor 15 oktober? Dan betaal je dit jaar slechts € 2.250,00. Breng jij
een andere deelnemer aan? Dan krijg je een extra € 200,00 korting.
N.B. De prijs voor deze opleiding bedraagt in 2019 het reguliere bedrag van € 3.295,00. Dit jaar krijg je
korting omdat de verbouwing en de tuin nog niet helemaal af zijn.

Inschrijven
Je kunt je inschrijven door een mailtje te sturen naar info@deel2.nl
Je ontvangt vervolgens een uitnodiging voor een telefonisch intakegesprek. We
werken met een kleine groep coaches die een hoog commitment heeft voor
persoonlijke groei.

Verhinderd
Indien je verhinderd bent mag je zonder bijkomende kosten iemand in jouw plaats
sturen, nadat deze een eigen telefonische intake heeft gehad. Wanneer je plek niet
door iemand anders wordt ingenomen is er geen restitutie van het bedrag.

