
       VERSIE 5 april 2021 
 
Opties cursus Individuele Coaching en/of Begeleiding bij eenzaamheid (cursus Creatief Leven) Coert Coaching & Advies: 

 DUUR KOSTEN 

Groepscursus Creatief Leven via WIJ Heemstede. 
Aantal deelnemers minimaal 8, maximaal 10 

8 weken, 2 à 2,5 uur (2 docenten) € 160,-- + € 25,-- werkboek 

Groepscursus Creatief leven in company op 
locatie (regio Kennemerland) 
Aantal deelnemers minimaal 6, maximaal 10 

8 weken, 2 à 2,5 uur (2 docenten) € 360,-- incl. werkboek 

 

Een individueel coachingsprogramma  Minimaal 5, maximaal 8 weken, 1 à 1,5 uur € 70,-- per gesprek (ik bereken geen BTW 

 

Audio-/videopresentatie (©) + 14 dagen 
beantwoording vragen 
 
De presentaties zijn bedoeld voor organisaties 
waar professionals werken die 'in het veld' te 
maken hebben met cliënten waarbij zij 
(langdurige) eenzaamheid vermoeden. 

Aanlevering totaalpakket: 
1. Meer informatie over het fenomeen 

eenzaamheid zelf  
2. De Transitie- / rouwfase  
3. Eenzaamheid signaleren hoe doe je dat?  
4. Gesprekstechnieken in het kort  
5. Onderbouwing van de cursus Creatief 

leven 

 
€ 250,--  

 

1. Onlinecursus Creatief Leven* 8 wekelijkse lessen € 69,50 

2. Onlinecursus Creatief Leven* + 
a. Wekelijkse feedback op opdrachten 

per email 
b. 8x 1,5 uur persoonlijke coaching 

• 8 wekelijkse lessen 

• Persoonlijke coaching op afspraak, locatie in 
overleg 

• € 69,50 

• € 560 – (8 x € 70,--, in overleg in 3 
termijnen te betalen) 

TOTAAL 
€ 629,50  

3. Onlinecursus Creatief Leven* +  
a. Wekelijkse feedback op opdrachten 

per email 
b. 4x 1,5 uur persoonlijke coaching  

• 8 wekelijkse lessen 

• Persoonlijke coaching op afspraak, locatie in 
overleg 

• € 69,50 

• € 320,-- (4 x 80,--) 
TOTAAL 
€ 389,50 

4. Onlinecursus Creatief Leven* + 
a. Wekelijkse feedback op opdrachten 

per email  
b. 2x 1,5 uur persoonlijke coaching 

• 8 wekelijkse lessen 

• Persoonlijke coaching op afspraak, locatie in 
overleg 

€ 69,50 
€ 180,-- (2x € 90,--) 
TOTAAL 
€ 249,50 

 

*Aanmelden met de link: https://faktor5.nl/product/creatiefleven/partner/7/  

https://wijheemstede.nl/doelgroep/alle-leeftijden/?show=activities
https://faktor5.nl/product/creatiefleven/partner/7/

