
ITvitae Coaching is gespecialiseerd in het coachen van ICT-specialisten 
met hoogfunctionerend autisme en hun werkomgeving. Loopt uw 
medewerker vast tijdens zijn werk, dan onderzoeken we welke 
ondersteuning en praktische oplossingen gewenst zijn om de kandidaat 
en het team weer optimaal en met plezier te laten functioneren. 
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Informatie aanvragen

Intake-gesprek coach

Wensen en afspraken

Optie 1 Coaching medewerker

Optie 2 Coaching team / leidinggevende

Optie 3 Kennissessie neurodiversiteit

Optie 4 Overige maatwerktrajecten

Afronding traject en evaluatie

Managen neurodiversiteit

Coaching medewerker 
en organisatie

Kandidaten met een autismeprofiel hebben 
ondanks hun sterke kanten veelal ook te 
maken met onplezierige uitdagingen op hun 
werk. Een rumoerige kantooromgeving, 
sociale verplichtingen, onduidelijke 
communicatie, onbegrip van collega’s of 
onverwachte gebeurtenissen kunnen de 
oorzaak zijn voor minder goed functioneren. 
Vanuit onze expertise op het gebied van 
autisme, ICT en neurodiversiteit verzorgen 
onze coaches maatwerk-ondersteuning voor 
professionals werkzaam in de IT en overige 
bètavakken.

Werkwijze
Nadat we uw aanvraag hebben ontvangen, 
maakt u kennis met een van onze coaches voor 
een intake. We onderzoeken welke begelei-
ding gewenst is en doen een voorstel met plan 
van aanpak en beoogde termijn. Na akkoord 

ondersteunt de persoonlijke coach uw mede-
werker en het team of leidinggevende. Dit kan 
bij ITvitae in Amersfoort of bij u op kantoor. Is 
het coachings  traject afgerond dan evalueren 
wij dit samen met de medewerker en leiding- 
gevende.  

Kennissessie
Een neurodivers bedrijf heeft ruimte voor 
mensen die ‘anders denken’. En dat heeft 
onmiskenbaar toegevoegde waarde. Uit 
onderzoek blijkt dat organisaties die een 
bewust neurodivers beleid voeren, groeien in 
productiviteit, kwaliteit, innovatie en betrok-

kenheid van medewerkers. ITvitae organi-
seert kennissessies over de meerwaarde van 
neurodiversiteit. Hierin aandacht voor: Wat 
is autisme, welke aandachtspunten en rand-
voorwaarden zijn van belang, wat zijn de 
succesfactoren.

ITvitae Coaching
 ✓ Coaching medewerker
 ✓ Coaching leidinggevende – team
 ✓ Re-integratie ICT-specialisten
 ✓ Software development
 ✓ Training en advies
 ✓ Kennissessie neurodiversiteit

Offerteaanvraag/meer informatie

bel 033 - 510 01 02
e-mail coaching@itvitae.nl

Coachingstrajecten

“Door het coachingstraject hebben 
mijn collega’s meer begrip  
en werken we beter samen

Kylian (29) Data Scientist

07092020

https://itvitae.nl
tel:0335100102
mailto:coaching@itvitae.nl


O P L E I D E N    C O A C H E N    B E M I D D E L E N      itvitae.nl

Offerteaanvraag
meer informatie

bel 
033 - 510 01 02

e-mail 
coaching@itvitae.nl

dienst inhoud prijsindicatie*

Coaching medewerker 6 of 10 sessies, intake, eindevaluatie en adviesrapport

locatie ITvitae Amersfoort - 6 sessies € 2.500

locatie ITvitae Amersfoort - 10 sessies € 3.500

locatie bedrijf - 6 sessies € 3.750

locatie bedrijf - 10 sessies € 5.500

Coaching leidinggevende 6 sessies, intake, eindevaluatie en adviesrapport

locatie ITvitae Amersfoort € 3.000

locatie bedrijf € 4.250

Re-integratie 1e/2e spoortraject coaching en re-integreren op locatie 
ITvitae Amersfoort. Prijs per maand, minimum 6 maanden

€ 1.000

Outplacement Prijsopgave na intakegesprek, variërend tussen:                              € 6.000 – € 12.500

Kennissessie Lunchsessie op locatie bedrijf 1 uur, max. 20 personen € 750

Teamworkshop/training op locatie bedrijf per dagdeel,  
max. 10 personen

€ 1.250

Sessie/workshop locatie ITvitae Amersfoort in overleg

Overige diensten Offerte op maat
*) exclusief btw

Coaching en re-integratietrajecten prijsindicatie

Aan de verm
elde prijzen kunnen geen rechten w

orden ontleend.  07092020

 
Kelly Katerberg 
People Manager House of Bèta 
Praktijkcase itvitae.nl/referenties

 
Arjan, Software Developer
Oud-kandidaat re-integratie

 
Nadat mijn 
belastbaarheid was 
opgebouwd, vond 
ITvitae mijn nieuwe 
werkgever

 
Re-integreren in lijn 
met de ambitie van
de medewerker“ “

https://itvitae.nl
tel:0335100102
mailto:coaching@itvitae.nl
https://itvitae.nl/referenties

