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ling van personeel komt te liggen: "Dat betekent dat geïnvesteerd mag en moet worden
in gerichte persoonlijke begeleiding." Daar is
personal coaching bij uitstek geschikt voor.
"Vooral omdat de medewerker helpt te ontdekken hoe zelf zijn effectiviteit te vergroten", aldus Van der Heijden. Dat personal
coaching vele voordelen kan opleveren
begint ook steeds meer tot de markt door te
dringen. Van Boxtel: "Ze worden in steeds
meer organisaties erkend. Ten behoeve van
het behouden en vergroten van betrokken-
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