Super dat u een loopbaan-, outplacement- of een persoonlijk coachingstraject komt volgen bij
Forza Job coaching!
Om u zo goed mogelijk te begeleiden, vraag ik u om het intakeformulier in te vullen en te
ondertekenen.
Deze informatie is strikt vertrouwelijk en zal niet aan derden worden verstrekt , en/of met derden
worden besproken zonder toestemming van de betreffende cliënt.

Datum:……………………………………………………………….Plaats:…………………………………………………………
Voornaam:………………………………………………………………………………………………………………………………
Achternaam:…………………………………………………………………………………………………………………………...
Geslacht Man / Vrouw
Geboortedatum:………………………………………………………………………………………………………………….....
Leeftijd:…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Geboorteplaats:………………………………………………………………………………………………………………………
Straat:………………………………………………………………………………………NR………………………………………..
Postcode:………………………………………………………………………………………………………………………………..
Woonplaats:……………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoon nr:…………………………………………………………………………………………………………………………….
Bellen bij noodgevallen :…………………………………………………………………………………………………………
E-mail adres:……………………………………………………………………………………………………………………………
Huidige functie:………………………………………………………………………………………………………………………
Groote bedrijf: ………………………………………………………………………………………………………………………
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Motivatie/doel

Wat is uw motivatie om een loopbaantraject te volgen?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

De loopbaanvraag samen formuleren met coach
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Heeft u in het verleden al eerder een loopbaantraject gevolgd?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Heeft u een voorkeur voor online coaching of live coaching?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Wat zijn voor u de beste dagen/tijden om af te spreken?
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Ochtend

Middag

Avond
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Tijd

CLIENT VERKLARING EN OVEREENKOMST VAN OPDRACHT
1.De cliënt verklaart op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden consument Forza Job
coaching.
2.De cliënt verklaart het traject af te leggen uit vrije wil en op eigen risico.
3.De cliënt verklaart de coach op de hoogte hebben gebracht van alle mogelijke redenen(ziekte,
lichamelijke of andere defect) welke het coachingstraject kunnen beïnvloeden.
4. Client is op de hoogte van de tarieven.
5. Client geeft aan een traject van tenminste 8 sessies te volgen excl. intake. Tenzij anders wordt
afgesproken.
6. Client is ervan op de hoogte dat een sessie 2 a 3 uren in beslag neemt (bij 8 sessies), tenzij anders
afgesproken.
7. Client is ervan op de hoogte dat het bedrag (na ontvangst factuur) wordt betaald waarbij een
betaaltermijn van 14 dagen gehanteerd wordt.
8. De Client ontvangt na elke sessie een factuur per E-mail en ontvangt per WhatsApp een
betaalverzoek. Client kan de factuur betalen door zelf het bedrag over te schrijven vanuit de bijlage
in de e-mail of kan het bedrag over maken via het WhatsApp-betaalverzoek.
9. Client mag het tarief van een traject in 3 termijnen betalen en tarieven zijn incl.BTW.

Client heeft gekozen voor het volgende traject:
Trajecten

Totaal

Loopbaantraject

€ 1.040,00

Outplacementtraject

€ 2.080,00

Persoonlijke coaching

€ 390,00

Verkort
Loopbaantraject

€ 520,00

Inhoud traject
Het traject bestaat uit 8 sessies van gemiddeld 2 uur en heeft een
doorlooptijd van 2 – 3 maanden.
• Het in kaart brengen van persoonlijke eigenschappen, sterktes en
zwaktes, competenties, wensen en mogelijkheden ten aanzien van
de verdere loopbaan;
• Het verkennen van de (kansen op de) arbeidsmarkt en het
bepalen van een realistische zoekrichting;
• Een persoonlijk ontwikkeling- en actie plan, waarin de
noodzakelijke stappen worden gepland die leiden tot de meest
gewenste loopbaankoers, waaronder een eventueel opleidingsplan
Een outplacementtraject komt grotendeels overeen met het
loopbaantraject. De doorlooptijd van het gehele
outplacementtraject bedraagt 6 maanden. Het aantal sessies
wordt afgestemd op de situatie van de kandidaat. Gebruikelijk is
dat in de eerste vier – vijf maanden wekelijkse of twee-wekelijks
sessies plaatsvinden van ca. 2 uur.
Een coach-traject bestaat uit individuele sessies van ongeveer 1
uur. De frequentie is afhankelijk van de coachvraag en wordt in
overleg bepaald. Voor een coachtraject van 6 sessies geldt een
tarief van € 390,Dit traject bestaat uit een intake en 3 sessies van ongeveer 2 uur.
Het traject bevat een intake, verschillende tests en het bespreken
van de uitkomsten.
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Ondertekenden met gelezen en goedgekeurd naam, handtekening, plaats en datum

Naam: ……………………………………………………………………………………………..

Handtekening: …………………………………………………………………………………

Plaats: ……………………………………………………………… Datum:...................................
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