
Business Coaching

Strategisch Management

“Een coachingstraject op het gebied van Strategisch Management wordt voor u op maat samengesteld op basis van

behoefte, variërend van een maandelijks ‘spreekuur’ tot een intensieve wekelijkse begeleiding. Coachingstrajecten

worden als erg waardevol ervaren door onze studenten. Ook ervaren? Vraag direct een gratis ‘sparsessie’ aan.
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Introductie

Tijdens de strategie-opleidingen worden studenten begeleid door een kerndocent van UBS. Het

begeleidingsproces zit hem met name op het kundig en inhoudelijk schrijven van een plan van

aanpak. Een coachingstraject kan echter ook op maat samengesteld worden op basis van uw

behoefte, variërend van een maandelijks ‘spreekuur’ tot een intensieve wekelijkse begeleiding.

Coachingstrajecten worden als erg waardevol ervaren door onze studenten. Wilt u eens sparren

met onze business coaches over uw vraagstuk? Dat kan!

Werkwijze coachingstraject

Onze coachingsprogramma’s zijn gericht op het verbeteren van uw organisatie in termen van

effectiviteit, omzetgroei en commercieel resultaat. Als u gebruik maakt van een coachingstraject,

start uw businesscoach met de eerste van vier geformuleerde stappen: de situatieanalyse. Samen

met u wordt bekeken wat de huidige stand van zaken is, waardoor dit komt en welke insights en

conclusies hieruit volgen. Hierna volgt stap 2: de (her)formulering van het businessplan (met o.a.

doel, richting en gewenst resultaat). Stap 3 omvat de daadwerkelijke realisatie en implementatie

van het businessplan en door middel van stap 4 wordt de voortgang van het ingezette beleid

bewaakt.

Lean-based begeleiding

U kunt tijdens, na, of los van uw opleiding ook kiezen om gecoacht te worden op financieel-

strategische doelstellingen (LEAN). Hierbij wordt er een plan/ project/ implementatie als

voorbeeld genomen waar u mee van start wil. Om het project een hoge kans van slagen te

geven, worden er heldere KPI's aan gehangen (omzetverhoging/ kostenverlaging). Hierop wordt

u door een LEAN-docent gecoacht. De doelstelling van het coachingstraject ligt vooral op het

daadwerkelijk verwezenlijken van de geplande omzet/ kostendoelstellingen van het project in de

tijd en het behalen van een goede ROI.
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DAG 1

DAG 2

DAG 3

Kostenindicatie business coaching

Voor een afzonderlijke coachsessie van gemiddeld 1 uur betaalt u 190 euro (ex btw). Bij afname

van een langer traject (meer dan 10 sessies) zijn kortingen mogelijk. Voor een

combinatiepakket: coach- en workshopsessies, betaalt u 500 euro (ex btw) per dagdeel. Voor

een intensiever coachingstraject wordt maatwerk geleverd. Prijzen worden op basis van uw

behoefte samengesteld. Wij verzoeken u om contact op te nemen met UBS om uw

coachingsbehoefte goed in kaart te brengen. U kunt ons hiervoor bellen of mailen: bel 030-

2270497 of email info@ubsbusiness.nl. U kunt ook een gratis sparsessie aanvragen om uw

businesscase met onze coaches te bespreken.

Welke business coaches begeleiden mij?

De business coaches die u tijdens het strategie-traject begeleiden, hebben hun sporen in zowel

de wetenschap als de praktijk verdiend. Zij zijn vaak wetenschapper, onderzoeker of hoogleraar

of hebben ervaring als consultant, strategy director, bedrijfsstrateeg, change manager of

marketing manager. Alle docenten hebben goede kennis van wetenschap, modellen en

strategieën waardoor zij als geen ander in staat zijn om een brug te slaan tussen strategie en

praktijk. Tot slot hebben zij uiteraard ervaring op het gebied van organisatiekunde, strategisch

management, change management en marketingstrategie.
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Over Utrecht Business School

UBS / Utrecht Business School is de business school voor management executives en busi-

ness leaders in Nederland. Wij leiden onze studenten op tot zwaardere professionals en

bereiden ze voor op een volgende stap in hun carrière. Dit doen wij op de vakgebieden finance

& accounting, marketing en communicatie, it en crm, strategie, hrm en management & lead-

ership. We ondersteunen studenten gedurende hun carrière met kennis, contactmomenten

en inspiratie en geven middels educatie en certificering duiding aan kennisniveaus en werker-

varing.

Filosofie

UBS is opgericht vanuit de gedachte om het vakgebied verder te ontwikkelen en het

kennisniveau van professionals te verhogen op zowel inhoudelijk als persoonlijk vlak. In onze

visie zijn bedrijven het meest succesvol wanneer zij op de hoogte zijn van actuele trends en

ontwikkelingen in hun omgeving, uitgerust zijn met de juiste tools en instrumenten, kennis

hebben van de nieuwste inzichten uit de wetenschap en de benodigde vaardigheden in huis

hebben om de uitdagingen aan te kunnen gaan. Het is onze ambitie om hoogwaardige

programma’s aan te bieden waarmee wij studenten in staat stellen succesvol te zijn binnen het

vakgebied van hun keuze.

Helder doel

In al onze programma’s staat kwantificering van beleid centraal. Wij pogen met al onze

programma’s ofwel een kostenreductie voor uw organisatie te bereiken ofwel een verhoging

van de omzet. Dit doen wij door onze studenten gedurende hun opleidingstraject voortdurend

terug te laten redeneren vanuit een financieel-strategisch perspectief. Dit is het uitgangspunt

bij alle opleidingen.
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Studeren met een helder doel

 Hoogwaardige kennis en inzichten

 Unieke combinatie wetenschap en praktijk

 Behalen van ‘persoonlijk doel’ staat centraal

 Beste prijs-kwaliteitverhouding

 Financieel aantrekkelijk voor werkgever

en werknemer

Boeken van een business coachingtraject?
Inschrijven voor een coachingstraject kan via onze website www.ubsbusiness.nl

Contactinformatie
UBS / Utrecht Business School

T: 030- 227 04 97

W: www.ubsbusiness.nl

E: info@ubsbusiness.nl

UBS op social media

Utrecht Business School
www.ubsbusiness.nl


