Overzicht
VROUWENKRACHT
ACADEMIE
Vrouwenkracht Methode® Coachingsopleiding
Toegang tot online leeromgeving voor Coaches met werkbladen, visualisaties, video’s.
Werkmateriaal voor coach en cliënt.
9 Live trainingsdagen dagen inclusief werkmateriaal, 2 simpele maaltijden (soep), koffie/thee en versnaperingen. Tijd:
10.00-17.00 uur.
1 afsluitingsdag, presentaties en certificatenuitreiking.
3 x intervisie bijeenkomsten met elkaar.
Eigen stappenplan te maken voor het werken met de Vrouwenkracht Methode bij cliënten via handout.
Lid van de besloten Facebookgroep voor coaches die met de methode werken.
Afsluiting met 2 proefsessies op video.
Theoretische toetsing op inzicht.
Inbegrepen 3 x coaching voor klant casussen/eigen proces bespreking.
1x mogelijkheid voor kosteloze herkansing examen toetsing.
Na positieve beoordeling vermelding van naam en bedrijf (url) op de website van de Vrouwenkracht Academie.
Eindverslag en eindbeoordeling.
Afronding leertraject met presentatie en certificatenuitreiking.
Inclusief 1e jaar verplicht lidmaatschap Certificeringsprogramma t.w.v. € 847,00 excl. btw
CERTIFICERING OMVAT:
Een jaar lang het recht om te profileren als gecertificeerd Vrouwenkracht Methode coach via eigen website en social
mediakanalen.
Elk jaar automatische verlenging van de certificering met een jaar.
Een jaar vermelding als gecertificeerd coach op de website van de Vrouwenkracht Academie.
Jaarlijkse verplichte bijscholing dag.
Toegang tot de ledensite voor coaches.
Recht op het gebruik van verstrekte aanvullende materialen.
Affiliatieregeling voor de verkoop van producten van de Vrouwenkracht Academie aan klanten, zoals bv het
energieprogramma, extra werkmateriaal voor klanten, visualisaties en boek(en).
Mogelijkheid tot het aanschaffen van ondersteunende producten met korting.
Verplichte intervisie bijeenkomsten 3x per jaar met verslaglegging en procesbeschrijving. Deze kan opgevraagd worden
door lerares.
Mogelijkheid tot extra privé coaching met Tamara tegen bijbetaling van €145,- excl btw p/u.
Lid van de besloten Facebookgroep voor coaches voor intervisie/supervisie.
Vrij om op de Vrouwenkracht Coach Facebookpagina eigen artikelen te plaatsen om persoonlijke klanten te werven.
Certificeringsgeldigheid: jaarlijks verplichte verlenging van het lidmaatschap. Dit omvat o.a.: verplichte bijscholing en
verstrekkingen van eventueel vernieuwd materiaal voor kwaliteitsbewaking.
Elk opvolgend jaar wordt er automatisch een factuur gestuurd van € 847,00 excl. btw i.v.m. verlenging lidmaatschap
certificering en bovengenoemde voorwaarden.
Bij onjuist gebruik van de Vrouwenkracht Methode heeft de vertegenwoordiger van de Vrouwenkracht Academie het
recht tot direct intrekken van het lidmaatschap en gebruik van haar methode zonder recht op teruggave van
lidmaatschap kosten.
Klachtenregistratie en bemiddeling voor cliënten: zij kunnen bij de Vrouwenkracht Academie terecht.
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