
Betaalde inzetbaarheid voor opdrachten van CCN

Terugstorten van je investering (van dat jaar) indien je opdrachten inbrengt voor CCN, ga met ons in gesprek over de

voorwaarden van CCN.

Als je wordt ingezet als trainer, coach, docent, inspirator voor kennisdagen of teambuilding kan daar een vergoeding

tegenover staan.

Je staat als zelfstandige coach ingeschreven bij de KvK.

Je bent een ervaren coach met een bewezen trackrecord en klantenkring

Je gaat ermee akkoord dat jouw gegevens en foto op de CCN site worden geplaatst.

Je bent per kalenderjaar bij minimaal 4 betaalde activiteiten aanwezig. 

Je bent bereid om mee te helpen met organiseren of bedenken van activiteiten.

De kosten per activiteit worden verdeeld over de deelnemende coaches je krijgt hier achteraf een factuur over. 

Waar mogelijk promoot je CCN in je netwerk/regio en ben je actief bezig met acquisitie. 

Het is mogelijk om je aan te sluiten voor intervisie en supervisie. 

Je bent inzetbaar als coach / trainer voor betaalde opdrachten.

Je bent tevens bereid andere ervaringen, vaardigheden in te zetten. Denk aan HR, jurist, adviseur, ICT, organisatie,

coördinerend. 

De verwachtingen:
Indien je aansluit bij CCN kun je profiteren van de voordelen zoals genoemd op de site. Daarnaast maak je ook nog kans

om je omzet te vergroten door je actief in te zetten voor CCN en deel te nemen aan de volgende mogelijkheden:

Heb je interesse om aan te sluiten als Impact coach? Dan hebben wij ook een aantal verwachtingen van jou: 

Reeds bestaande activiteiten:
·Inspiratie sessie 4x per jaar.

·Spelletjes middag ?x per jaar. 

·Methode dag. 

In het vat:
·Intervisie 4x per jaar. 

·Teambuilding activiteit 2x per jaar. 

·Ledenvergadering 4x per jaar.

·Brainstorm bijeenkomsten.   

Tijdens een introductiegesprek zullen we kijken of we bij elkaar passen. 

Zie jij het zitten om samen met ons impact te hebben op mens en organisatie?

Beste toekomstige Impact Coach


