
One-day coaching door Margje Duursma 

 
 
 
Voor wie 
Leidinggevenden, directeuren van 
scholen, bedrijven, organisaties.  
 
Wanneer 
Datum in overleg 
Van 10.00-17.00 uur 
 
 
 

 
 
Begeleiding 
Margje Duursma, European 

Master Practitioner Coach,  
EMCC / NOBCO  
www.margjeduursma.nl  
 
 

 
 
Locatie 
Noarder Pleats, buitenverblijf 
Nummer 2 
8552 MN Smallebrugge 
Tel. 0514 602 749 
Mb. 0654 966087 
info@noarderpleats.nl 
www.noarderpleats.nl  
 
Investering 
De prijs voor one day coaching is € 
1050,00. Dit bedrag is inclusief 
voorbereiding, een programma op 
maat, alle consumpties en hand-
outs, maar ex 21% btw. 
 
Aanmelding 
e-mail info@margjeduursma.nl Na 
aanmelding neem ik contact met u 
op om een datum te bepalen.  
 
 

One day coaching        
voor leidinggevenden door Margje Duursma  
Intensieve aandacht voor thema's en vraagstukken die 

u telkens weer puzzelen. Tijd om een patroon te 

doorbreken? 

 

Als u van een intensieve aanpak houdt, dan is one day 

coaching beslist iets voor u. U bepaalt vooraf wat u op de 

agenda wilt zetten, waar u onder begeleiding aan wilt 

werken. Ik zorg voor een adequate voorbereiding om, zodra 

u in Smallebrugge bent, gelijk aan het werk te kunnen gaan. 

Tijdens deze langdurende ontmoeting plaatsen we uw 

ervaringen in diverse kaders en werkvormen, waardoor een 

minder gewenste patroon op verschillende niveaus zichtbaar 

wordt. Daarna is er ruimte om het gewenste patroon - in 

houding en gedrag - in beeld te brengen. De laatste stap is 

om het u eigen te maken zodat u het in de dagelijkse 

werkpraktijk kunt toepassen. 

Voorbeelden van vragen die tijdens 'one day coaching' 

bijeenkomsten zijn uitgewerkt: 

•  Mensen aan wie ik leiding geef doen niet wat ik ze vraag. 

Wat kan ik anders doen? 

  Wat kan ik doen om betere resultaten te boeken? 

• Ik ben zelden tevreden over wat ik doe, kan dat anders? 

 Ik werk bijna altijd en ben bang dat ik dat niet volhoud. 

• Regelmatig vraag ik me af waar ik het voor doe. 

• Waar zijn mijn idealen gebleven? 

 Hoe haal ik (weer) meer inspiratie uit mijn werk? 

• Welke volgende stap wil ik zetten in mijn carrière? 

 

 
Informatie 
Wil je vooraf overleggen of e-coaching  geschikt is neem dan contact op: 
Margje Duursma tel. 0654 96 60 87 of mail naar info@margjeduursma.nl  
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