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Coaching

De stap van beperkingen
naar mogelijkheden zien
door Ingrid Koppelman

Drs. Jeanet Elders is loopbaancoach. Ze is een van de

externe coaches in het mentoring en coachingproject van de Directie Onderwijs
en Onderzoek (UU). In dat pilotproject worden mentoren en coaches gekoppeld
aan jonge, talentvolle vrouwelijke wetenschappers van vier faculteiten. Pandora
nam van de gelegenheid gebruik Jeanet een paar vragen te stellen over coaching. In het kerstnummer van Pandora verschijnt een uitgebreid artikel over
coaching aan de UU. Daarin uitgebreid aandacht - naast het O&O-project - voor
het Vrouwennetwerkproject ‘coaching’.
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