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Intakeformulier Coaching

Naam Coachee :

Organisatie:

Adres:

Postcode / Woonplaats:

E-mailadres:

Mobiel nummer: 

Datum:

Beste

Zoals aangegeven in ons kennismakingsgesprek, hierbij de processtappen van ons  

coachtraject nog even op een rijtje.

 1) Kennismakingsgesprek

 2)  Opdrachtbevestiging

 3) Intake en persoonlijkheidsmeeting

 4)  Sessie 1 n.a.v. intake en meeting. Vaststelling van de te coachen aspecten,  

persoonlijke kracht en levensthema’s

 5) Coachadvies en stappenplan

 6) Sessie 2. Delen diagnose, advies en stappenplan

 7)  3-gesprek met leidinggevende: Inhoudelijke bespreking 

coachcontract (coachdoelen geformuleerd)

 8) Coachingsessies 3,4,5

 9) Evaluatieformulier ingevuld door coachee en leidinggevende 

 10) Sessie 6. Evaluatiegesprek coachee

 11) 3-gesprek met leidinggevende: Eind-/tussenevaluatie

 



®

Intake

Ter voorbereiding op het intakegesprek d.d.  

stuur ik je deze vragen toe en wil je vragen deze in te vullen.

Persoonlijk

Hoe is je thuissituatie? (burgerlijke staat etc.)

Wil je globaal iets vertellen over je gezin van herkomst?  

Gezinssamenstelling, plaats in de kinderrij, beroep van vader en moeder.

Wil je globaal iets vertellen over je relatie met je familie vroeger en nu? 

Wat doe je in je vrije tijd? Waar liggen je interesses?

Welke opleiding(en) heb je gevolgd?



®

Heb je eerder begeleiding/coaching gehad in de vorm van gesprekken of  

therapie? Hoe heb je dat ervaren? Wat heeft je geholpen en wat niet?

Ben je goed gezond? Ooit ziek geweest? Gebruik je medicijnen?

Welke gebeurtenissen of situaties in je leven hebben volgens jou een belangrijke rol  

gespeeld in je ontwikkeling?

Welke aspecten van je leven beschouw je als inspirerend  

voor wie je bent en wat je doet?

Welke aspecten van je leven beschouw je als belemmerend  

voor wie je bent en wat je doet?
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Heb je zelf een hulpvraag? Zo ja, wat is je hulpvraag op  

dit moment, wat vraagt nu de aandacht?

Mijn belangrijkste ontwikkelingsopgave (persoonlijk) voor het komende jaar is:

Privé ben ik het sterkst in:

Privé heb ik te ontwikkelen:
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Werk

Wat wil je uit je werk krijgen/halen? 

Wat zijn je belangrijkste werkgerelateerde doelstellingen?

Waarom?

Wat is daar zo belangrijk aan?

Wat betekent het halen van jouw doelen voor jou?

Wat betekent het halen van jouw doelen voor je werkgever?



®

Wat betekent het halen van jouw doelen voor je gezin/omgeving?

Waar loop je tegenaan in het werk?

Komt dat vaker voor?  

ja            nee

Wat was jouw rol hierin?

Wat heb je eerder gedaan om hier verandering in te brengen?

Welke ondersteuning heb je gekregen om hiermee aan de slag te gaan?



®

Welke afspraken zijn hierover gemaakt?

Wat heb je nodig om een eerste concrete stap te kunnen maken zodat je (weer) plezier 

krijgt in je werk?

Zakelijk ben ik het sterkst in:

Zakelijk heb ik te ontwikkelen:

Wat ga je er voor laten?

Wat ga je er voor doen?



®

Welke twee stappen die je direct zou kunnen nemen,  

zouden de grootste verandering teweegbrengen in je huidige situatie?

Wat motiveert je? Wat demotiveert je? 

Mijn belangrijkste ontwikkelingsopgave (werksituatie) voor het komende jaar is:



®

Algemeen

Hoe leer je? Wat werkt voor je daarbij, en wat werkt niet? 

Wat moet ik bij jou zeker doen en wat niet?

Hoe geef jij je grenzen aan?

Wat kan ik doen om je te helpen door te pakken, te gaan voor wat je echt wilt?

Mag ik je confronteren met belemmerende overtuigingen en gedrag? 

ja            nee

In hoeverre ben je bereid in jezelf te investeren (niet alleen met  

geld maar ook met moeite, huiswerkopdrachten, eerlijkheid etc.)?



®

Stel dat je helemaal vastgelopen bent.  

Wat kan ik dan tegen je zeggen om je weer in beweging te krijgen?

Wat doe je als je iets heel moeilijks moet volbrengen?

Welke activiteiten hebben betekenis voor jou? Waar ligt je hart?

Wat motiveert je? Wat demotiveert je? 

De onderwerpen die ik in de coaching wil aanpakken /  

de ontwikkelpunten die ik heb / de blokkades die ik wil opruimen zijn;



®

De stappen die ik zal zetten om de coaching in de praktijk tot een succes te brengen zijn:

Wanneer is het coachtraject voor jou succesvol?

Wat vond je van het kennismakingsgesprek?

Zijn er nog dingen die je nog niet hebt genoemd,  

maar die wel van belang zijn te vermelden?

Hartelijke groet,
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