Eindevaluatieformulier Coachtraject

Gegevens coachee:
Naam:
Organisatie:
Functie:
Telefoonnummer:
Mailadres:

Indien er sprake is van een opdrachtgever::
Naam organisatie:
Naam opdrachtgever:
Contactgegevens opdrachtgever:

Gegevens coach:
Naam: Silvia van Gaal
Contactgegevens:
06 31924346
s.vangaal@jeugdbeschermingwest.nl
werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag.
Coach is aangesloten bij NOBCO (Nederlandse vereniging beroepscoaches)

Doelstelling coachtraject:
Startdatum coaching:
Duur en data van de coachsessies:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Datum van afsluiting coaching :

Evaluatie coachtraject:
Leeropbrengsten voor de coachee:
Beschrijft kort je leerproces, denk aan:
-

Hoe kijk je op jezelf terug
Wat is je het meest de moeite waard en bijgebleven
In hoeverre zijn je doelen behaald
Wat ga je met je leeropbrengsten doen
Wat is je volgende stap
Wat zou je nog nodig hebben

Welk cijfer zou je jezelf nu geven waar je nu staat ten opzichte van het coachdoel
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoe heb je het feit dat je gecoacht bent ervaren?

In welke mate werkten de toegepaste methodieken/werkvormen voor jou?

Wat vond je sterke punten aan de manier van coachen?

Wat had de coach kunnen doen om het traject voor jou nog effectiever te maken?

Welk cijfer geef je het coachtraject op onderstaande criteria op een schaal van 1-10?
Criterium

Cijfer

De professionaliteit van de coach:
De betrokkenheid van de coach met jou als mens:
De effectiviteit van de coaching voor het bereiken van jouw doelen:
Jouw eigen houding en inzet tijdens het coachtraject:
Het resultaat dat de coaching in het algemeen voor jou heeft gehad:

Afspraken afsluiting en borging van het coachtraject (in te vullen tijdens het
evaluatiegesprek):

Hartelijk dank voor het invullen van dit evaluatieformulier!

Indien er sprake is van een opdrachtgever, geef ik als coachee hierbij wel/geen toestemming
om evaluatieverslag te verstrekken aan de opdrachtgever.

Datum en plaats:

Handtekening coachee:

Hantekening Coach:

Hantekening Opdrachtgever:

