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GO COACHING

Samen met jouw Get Organised (GO)
coach neem je op jouw werkplek alle
aspecten van je dagelijkse
werkomgeving onder de loep. Je gaat
taken samen beoordelen en plannen
volgens de methode die je in de GO
training hebt geleerd. Vervolgens werk
je op deze wijze zelfstandig verder. Je
bespreekt en evalueert jouw
ervaringen tijdens de vervolgsessies
met jouw coach.

VOOR WIE IS DE GO
COACHING BEDOELD?
De GO coaching is bedoeld voor
iedereen die aan een GO training
heeft deelgenomen.

WAT IS DE OPZET VAN DE
COACHING?

Heb je interesse in GO Coaching? 
Kijk voor meer informatie op:
www.gocompany.nl

Of neem contact op via:
E. opleidingen@gocompany.nl
T. 088-2042500

INSCHRIJVEN EN MEER
INFORMATIE

In drie afzonderlijke sessies op jouw eigen werkplek
helpt de Get Organised (GO) coaching om de GO-
theorie in praktijk te brengen.  

In de eerste sessie (3 uur) wordt samen met de GO
coach bekeken en besproken wat er op je afkomt en
hoe deze input wordt verwerkt. Je krijgt inzicht in je
dagelijks werk: Wat is de plaats van jouw functie in de
organisatie? Welke rollen heb je? Welke
overlegstructuren zijn er? De werkprocessen, het
beheer van de agenda en e-mailverwerking komen
ruimschoots aan bod.  

Tijdens de twee vervolgsessies van elk twee uur
wordt je geholpen de GO-theorie verder in praktijk te
brengen. Per sessie wordt besproken wat goed ging
en wat beter kan en op welke manier.

Hierdoor werk je steeds zelfstandiger en planmatiger
volgens de GO methode, waardoor je gaat ervaren
hoe prettig het is om georganiseerd te werken.  
Na afronding van de derde sessie wordt een verslag
van de GO coaching aan de opdrachtgever
verzonden.

Je betaalt voor de drie coachingsessies € 2.100,-. Dit
bedrag is inclusief voorbereiding, reiskosten van de
coach en uitwerking van de sessies.

INVESTERING VAN DE
TRAINING


