Word Partner van CSR
Samen sterk

Cursus afgerond en toets behaald, je wilt méér
Je bent enthousiast. Je wilt erkend en herkend worden als CSR-coach®.
Deskundig support krijgen bij de stresscoaching. Op de CSR-website staan.
Goede tools en materialen gebruiken. Samen met CSR bewezen effectieve
stresscoaching in de markt zetten. Inspirerende bijscholingen volgen. En
natuurlijk: collega’s leren kennen en met hen samenwerken.
Kortom: Je wilt deel uitmaken van het CSR-netwerk.
Dat kan. Als CSR-partner.

Als onze partner sta je er niet alleen voor
We stellen onze website, producten, tools, kennis en naam beschikbaar. Zodat jij je
naar cliënten en opdrachtgevers kunt profileren als CSR-coach® en als Partner van
CSR, met het kwaliteitslabel Erkende CSR-coaching®.
Als CSR-partner heb je een persoonlijke pagina op de CSR-website. Daar presenteer
je jezelf en kunnen cliënten doorklikken naar jouw website of je direct benaderen voor
een eerste kennismakingsgesprek.
Je gebruikt onze producten bij de stresscoaching. Er staat een toolkit van praktische
en technische hulpmiddelen tot je beschikking, waaronder onze goed beveiligde
procesregistratie met onbeperkt online cliëntdossiers, E-module (beveiligd alternatief
voor mailcontact) en vragenlijsten. En natuurlijk vind je daar ook de bestandenkast
met informatie en opdrachten voor de cliënt (die je via de E-module gemakkelijk kunt
delen) en de bibliotheek met relevante achtergrondinformatie voor jou.
Met promotiemateriaal maak je cliënten en opdrachtgevers duidelijk dat je werkt met
de succesvolle psycho-fysiologische aanpak van CSR.
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Wij investeren in jou
Vind je kwaliteit belangrijk? Wij ook. Daarom investeren wij in jou. Zodat je je
cliënten nog beter van dienst kunt zijn.
We starten het partnerschap met een praktijktraining en praktijkperiode. Hier zijn
voor jou geen kosten aan verbonden. Tijdens de 2-daagse praktijktraining oefen je
met de stepped care werkwijze, alle materialen en de online coachomgeving.
Informatie en techniek dus, waarmee je na de training in je praktijk gaat werken. Na
de praktijktraining kom je direct op onze website, zodat je vindbaar bent als CSRcoach®.
Daarna begeleidt jouw supervisor je bij de eerste cliënten die je coacht volgens de
CSR®-Methode. Zo lang je partner bent, staat onze helpdesk altijd tot je beschikking.
Zo werken we samen aan CSR-kwaliteit.
Je bent partner op het moment dat je met de praktijktraining start. Voor de
praktijktraining en supervisie (ter waarde van € 450) brengen we geen
kosten in rekening.

En jij investeert in ons
Partner word je voor langere tijd. Daarom starten we met een overeenkomst voor
twee jaar. Jouw investering bedraagt daarvoor € 650 per jaar (omgerekend net geen
€ 55 per maand) voor de licentiekosten, exclusief btw. Na de eerste twee jaar kun je
steeds per jaar je partnerschap verlengen.

Samen zijn we sterk
Ons ideaal is dat mensen met stressklachten begeleid worden vanuit een psychofysiologische benadering. Omdat ze daarmee beter herstellen: zowel geestelijk als
lichamelijk. Dat biedt de CSR-Methode®.
Deel jij dit ideaal en wil je meewerken aan de verspreiding ervan?
Dan delen wij graag onze kennis, kunde en naam met jou.
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Dus
ü Voel jij je ook thuis bij de CSR-visie?
ü Wil je toegang tot al het coachmateriaal en het digitale Handboek CSR-

coaching?
ü Heb je behoefte aan goede bijscholingen / intervisie / supervisie?
ü En spreekt het idee van partner worden (samen sterk!) je aan?

Maar zie je ook allemaal mitsen en maren, zoals
Je moet al van zó veel verenigingen lid zijn
ü Wij leveren accreditatiepunten voor jouw beroepsverenging
Moet ik dan in een CSR-keurslijf?
ü Nee, hoor!
En het belangrijkste: levert het wel meer op dan dat het kost?
ü Kost net geen € 55 per maand en daar komt niks meer bij!

Bekijk dan op de volgende pagina de opsomming van wat je
allemaal kunt verwachten:
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Wat krijg je als Partner van CSR?
Je wordt CSR-coach®
en je krijgt het kwaliteitskeurmerk ‘Erkende CSR-coaching®’

Alle tools om CSR-coaching effectief uit te voeren
ü Toegang tot de online en goed beveiligde procesregistratie van CSR
ü Onbeperkt online cliëntdossiers en vragenlijsten
ü De complete bestandenkast met informatie en interventies voor cliënten
ü Een beveiligde E-module (voor de communicatie met je cliënt)
ü Het online Handboek voor CSR-coaching als naslagwerk
ü CSR-rapportage formats
ü Online evaluatieformulier
ü Powerpointdia’s voor presentaties over je deskundigheid en werkwijze
Ondersteuning en supervisie
ü Start met 2-daagse praktijktraining en 3 uur supervisie (ter waarde van € 450)
ü Onbeperkt mogelijkheid om samen te werken met collega’s
ü Jaarlijks twee dagdelen bijscholing (we vragen accreditatie aan voor jouw
beroepsvereniging)
ü Gratis helpdesk
ü Hulp bij organiseren van intervisie (in je eigen woonomgeving)
Persoonlijke coachpagina op CSRcentrum.nl
ü Vindbaar voor potentiële cliënten
ü Met online formulier om een kennismakingsgesprek aan te vragen
ü Met link naar je eigen website
PR-materiaal
ü Informatie + logo’s (voor op je website, briefpapier, presentaties)
ü CSR-mailadres (achternaam@csrcoach.nl)
ü Format offerte
ü Folder over CSR®-Methode
ü Vanuit CSR: publicaties. Daarmee vestigen we de aandacht op de CSR-site, de
producten én ook op jou.
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Wat zijn de toelatingseisen?
CSR-partners profileren zich met kwaliteit en professionaliteit. Daarom
hanteren we toelatingsvoorwaarden die dit zo veel mogelijk waarborgen:
ü Je hebt de 4-daagse CSR-cursus geheel afgerond (100% aanwezigheidsplicht)
ü Je hebt voldoende punten behaald voor het take home tentamen na afloop van
de cursus (minimaal 10,5 punten)
ü Je hebt een afgeronde beroepsopleiding in de menswetenschappen, minimaal
op HBO-niveau
ü Je hebt minimaal:
o 3 jaar ervaring met coaching/therapie
o 20 cliënten begeleid
o 200 coachuren ervaring
ü Je bent aangesloten bij een beroepsvereniging
ü Je hebt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering
ü Je bent een zelfstandig gevestigde coach of therapeut
ü Je onderschrijft de overeenkomst die we met elkaar aangaan (we sturen je op
verzoek graag een voorbeeld toe)
In loondienst?
ü Je kunt ook partner worden als je in loondienst bent, dan sluiten we een
overeenkomst af met je werkgever.
ü Kosten voor bedrijfslicentie: € 1.500 per jaar, exclusief btw.
(NB Je kunt geen partner worden als je bij een bedrijf werkt dat stresscoaching
aanbiedt, tenzij we hierover expliciet aanvullende afspraken maken met dat bedrijf.)
Voldoe je niet aan alle toelatingseisen, maar wil je wel partner worden?
ü De directie beslist in welke gevallen afgeweken kan worden van bovenstaande.
Voldoe je niet aan de ervaringseisen?
ü Dan kun je aspirant-partner worden totdat je er wel aan voldoet.
In deze periode mag je jezelf aspirant CSR-coach noemen en deze duurt
maximaal 2 jaar. Je staat tijdens deze periode niet op de CSR-website.
ü Tijdens het eerste jaar krijg je het dubbele aantal uren supervisie (6 uur,
minimaal 4 cliënten).
ü Als je aan de ervaringseisen voldoet, lever je een verslag van een casus in
(volgens aanwijzingen) en je wordt in een eindgesprek beoordeeld.
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PRAKTIJKTRAINING DATA 2018/2019
22 en 23 november 2018
9 en 10 april 2019
18 en 19 juni 2019
24 en 25 september 2019
19 en 20 november 2019
Accreditatie
NIP A&O / A&G: 24 PE-punten
NOBCO: 2 PE-punten
Je bent partner zodra je met de praktijktraining start

IS DIT IETS VOOR JOU?
Dan horen we graag van je, toekomstige partner!
Stuur een mailtje naar info@CSRcentrum.nl
en wij sturen je de voorbeeld-overeenkomst.
Je kunt natuurlijk ook even bellen met Lisanne van Veen:
0183 – 354 294.
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