Persoonlijke coaching voor partners in de advocatuur
Succesvol en efficiënt functioneren als partner vraagt een veelzijdig
pakket van kennis en kwaliteiten, extern vanuit de markt en intern
vanuit uw kantoor.
Het persoonlijke coachingstraject van DCn biedt u de kans om uw
persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden te vergroten.
Het traject kenmerkt zich door een resultaatgerichte en gestructureerde
werkwijze gebaseerd op de wetenschappelijk gefundeerde
ZelfKennisMethode® (ZKM).

Persoonlijke coaching via de ZKM: hoe werkt het?
Een DCn coachingstraject is voor u als partner op maat gemaakt. U start
met een intakegesprek waarin u uw doelen en specifieke vragen
bespreekt met uw coach. In twee gesprekken inventariseert u in uw eigen
woorden de thema’s die voor u als partner relevant zijn, zowel qua werk
als privé, en legt deze samen met uw coach vast in circa 40 kernzinnen.
Hierna geeft u thuis, via een beveiligde internetsite, aan elk van deze
kernzinnen een gevoelswaardering op grond waarvan uw persoonlijke
rapportage wordt opgesteld.

Resultaat
In twee verdiepingsgesprekken ontdekt u de rode draad in uw
functioneren, de motieven en emoties erachter. U krijgt zicht op wat echt
belangrijk voor u is, wat u motiveert, energie geeft en wat u energie kost.
U versterkt uw vermogen tot zelfreflectie: inzicht, zelfkennis, concrete
handvatten om uw kwaliteiten doeltreffend in te zetten waardoor u meer
plezier ervaart, efficiënter functioneert dus meer tijd voor andere
activiteiten heeft en meer grip houdt op uw werk/privé balans.

In de dagelijkse praktijk gaat u aan de slag met de verkregen inzichten in
uw thema’s. U bespreekt deze ervaringen met uw coach in gemiddeld zes
vervolggesprekken.

Succesvol en efficiënt functioneren
Het coachingstraject richt zich onder meer op:
Professioneel functioneren: managen van cliëntverwachtingen, creatief
omgaan met uitdagende cliëntsituaties, versterken van cliëntrelaties,
versterken van uw acquisitievermogen.
Functioneren in de maatschap: met plezier omgaan met collega partners,
uzelf blijven en vanuit kracht en onafhankelijkheid opereren.
Uw teams doeltreffend managen: uw cliënten sneller laten bedienen door
uw teams, tevreden teamleden, meer tijd overhouden voor acquisitie en
andere activiteiten.

Tijdsbeslag en kosten
Het Zelfonderzoek bestaat uit een intakegesprek en vier gesprekken van
2,5 uur in een periode van drie à vijf weken. Vervolgens werkt u met de
verkregen inzichten aan effectiever en succesvoller functioneren.
Gedurende een half jaar heeft u eenmaal per maand een gesprek van 1,5
uur. De kosten bedragen € 3.278, - exclusief BTW.
Het persoonlijk coachingstraject is strikt vertrouwelijk.

Effectiviteit van persoonlijke coaching
Uit wetenschappelijk anoniem onderzoek onder 100 cliënten werd de
effectiviteit van ZKM coaching gemiddeld met 7,8 beoordeeld en de
algemene tevredenheid met 8,7.

Dialogical Coaching netwerk (DCn)

Geïnteresseerd?

De gecertificeerde ZKM® coaches van DCn hebben veel ervaring binnen
de rechterlijke macht, het OM, de advocatuur, het opleidingsinstituut
SSR, profit en non profit organisaties.
DCn coaches werken conform het ZKM Verenigingskwaliteitssysteem:
www.zkmvereniging.nl
Kenmerkend voor DCn is de snelle en flexibele inzetbaarheid.
DCn werkt vanuit Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Groningen, Utrecht,
’s Hertogenbosch en Maastricht.

Voor informatie of vragen kunt u mailen naar:
info@dialogicalcoaching.com

DCn Adviescommissie Juristen
DCn wordt geadviseerd door de Adviescommissie Juristen bestaande uit
drie advocaten, een rechter en een officier van justitie. Zie voor de
samenstelling van de commissie:
http://www.dialogicalcoaching.com/adviescie/

Opleidingspunten
DCn verstrekt het getuigschrift voor opleidingspunten NOVA voor het
ZKM coachingstraject. U kunt minimaal 11 en maximaal 20 punten PO
toegekend krijgen. De opleidingspunten worden toegekend als nietjuridische vaardigheden voor de advocaat, gericht op de persoonlijke en
professionele ontwikkeling van de advocaat in het kader van de na- en
bijscholing van zijn beroepsvaardigheden en vakbekwaamheid.

U bent welkom voor een kosteloos oriënterend gesprek met één van de 7
coaches van DCn, zie: www.dialogicalcoaching.com

