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Een eigen

Een eigen coachonderneming opzetten?
Je wilt graag coach worden of je bent net begonnen.

Gefeliciteerd!
En wat gaaf dat je ook zo dol bent op het coachvak, ik
namelijk ook..
En om een coachonderneming op te zetten en werkelijk
te gaan coachen heb je het een en ander nodig om het tot
een succes te maken: namelijk een hele onderneming..
Deze krijg je er gratis en voor niets bij. 😊
Is dat eigenlijk wel iets voor jou?

In deze checklist ga je dit onderzoeken.

Heb je meer dan de helft aangevinkt, dan is een eigen
coachonderneming iets voor jou!. Uiteraard, hoe meer je
aanvinkt hoe meer je er klaar voor bent!

Coaching
o Ik krijg energie en voldoening door het helpen van
anderen;
o Ik begrijp dat ieder mens met struggels te maken kan
krijgen.
o Ik vind dat onze ummah steviger in haar schoenen
moet staan
o Ik vind dat de islam een leidraad in iemand zijn leven
moet zijn om succesvol te worden in dunja en agira;
o Ik heb interesse in het gedrag van mensen.
o Ik kan mensen goed dingen uitleggen en mij goed
verwoorden;
o Ik ben geïnteresseerd in mensen. Mensen komen
vaak naar mij toe met hun verhalen.
o Ik kan goed luisteren en aandacht geven aan anderen.
o Ik vind het goed te zien als anderen succes ervaren
o Ik ben geïnteresseerd in de islamitische psychologie
en hoe je dit kunt vertalen in coaching.
o Ik hou van onze ummah omwille van Allah en wil mij
daarvoor inzetten.
o Ik geloof in de kracht van wetenschappelijke
wijsheden in combinatie met islamitische wijsheden..

Persoonlijke ontwikkeling
o Ik vind het leuk om nieuwe dingen te leren.
o Ik heb interesse in psychologie, gedragswetenschap en
pedagogiek en;
o Ik wil mij graag persoonlijk blijven ontwikkelen.
o Ik beschik in belangrijke mate over een analytisch
vermogen;
o Ik ben bereid om mij persoonlijk te ontwikkelen en hier ook
geld, ruimte en tijd in te steken.
o Ik kan tegen feedback en ik geef feedback;
o Ik geloof in wat ik kan en ik kan hierin alleen maar groeien;
o Ik realiseer mij dat ik een gezonde dosis
doorzettingsvermogen en wilskracht nodig heb;
o Ik ben geduldig;
o Ik realiseer mij dat rizk in de handen van allah ligt..

Ondernemen
Ik wil graag zelfstandig ondernemen;
Ik kan prima zelfstandig werken;
Ik bedenk graag nieuwe ideeën en werk deze uit;
Ik ben bereid om risico’s te nemen in mijn bedrijf;
Ik heb vaardigheden zoals marketing, netwerken
en financiën nodig om succesvol te ondernemen;
• Ik wil vrijheid in mijn werk;
•
•
•
•
•

( Let op! Sommige dingen kun je nu misschien niet,
maar kun je het leren als je dat wil)

Marketing
o Ik realiseer mij dat ik mijn product moet (leren)
verkopen;
o Ik ben niet vies van geld en wil graag mijn eigen
inkomen genereren;
o Ik ben niet bang om zichtbaar te worden en staan
voor wat ik wil.
o Ik realiseer mij dat een coach onderneming om
goede marketingstrategie vraagt.
o Ik kan mijn visie verwoorden of dit leren;
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