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Coachend Leiderschap 
Jij bent de inspiratiebron voor je medewerkers. Je wilt hen laten werken vanuit hun eigen kracht en talent.
Maar je hebt ook jouw belang als leidinggevende en moet de team- en organisatie targets halen. Kan dat
samengaan? Wél als je een coachend leider bent. De training Coachend Leiderschap helpt je om jouw
coachend leiderschap verder te ontwikkelen. Laat medewerkers in beweging komen en vergroot hun
zelfsturend vermogen. 

• Leer je eigen stijl van coachend leidinggeven kennen en optimaliseren
• Krijg inzicht in jezelf en je effect op de ander in coachingsgesprekken
• Ontdek de mogelijkheden en grenzen in het coachen van je eigen medewerkers
• Leer om de verantwoordelijkheid te laten waar én bij wie die hoort
• Laat medewerkers meer initiatief tonen en zie ontwikkeling in je team

Programma
Voordat je aan dit ontwikkelingsprogramma begint, krijg je een telefonisch intakegesprek. Het programma
bestaat uit 2 modules en een coachingsgesprek. De volgende onderwerpen komen aan bod: 

• Module 1: wie ben ik als coachend leider? (2 dagen) 
In deze module ga je in op wie je bent en wilt zijn als coachend leider.

• Tussendoor: individueel coachingsgesprek 
Bespreek samen met de trainer hoe je jouw ontwikkeling in de praktijk kunt voortzetten.

• Module 2: technieken coachend leidinggeven (2 dagen) 
In deze module ga je aan de slag met verschillende technieken en leer je ze flexibel in te zetten. 

Voor wie?
Deze training is voor leidinggevenden, managers, projectleiders en teamleiders.
• Je wilt verschillende stijlen van leiderschap en coachen flexibel inzetten
• Je wilt het zelforganiserend vermogen van jouw teamleden vergroten
• Je wilt jouw medewerkers inspireren en laten groeien
• Je hebt meer dan 2 jaar ervaring als leidinggevende
• Je hebt hbo of wo werk- en denkniveau



Leren bij de Baak
Bij de Baak krijg je de ruimte om te ontdekken wat je kan, wie je bent en waar je toe in staat bent. We dagen 
je uit om alles uit jezelf te halen. Leren en ontwikkelen bij de Baak is altijd persoonlijk. We creëren een veilige 
leeromgeving die jou de ruimte geeft om te ontdekken en te werken aan je persoonlijke leerdoelen. Dit doe je 
op onze locaties midden in het bos of aan zee.

Ervaringen van deelnemers
‘Een mooie reis waardoor ik een steviger positie in mijn team inneem en waar ik prachtige mensen ontmoet
heb.’ M.A. Pronk – NedTrain R&O

‘Door bewustzijn van de kracht van kwetsbaarheid, bereik je beweging bij jezelf en de ander.’ 
J.M.H. Sleegers – Area

‘Erg leerzaam om te zien dat veel anderen met hetzelfde type vragen zitten. De methoden om hier wat mee
te doen zijn leuk om uit te proberen. En geven zichtbaar resultaat.’  W. Pover – RDC
 
Praktische informatie
• Duur: 4 dagen
• Groepsgrootte: 6 – 12 personen
• Locatie: Driebergen en Noordwijk 

Kijk voor meer informatie over de training en de startdata op de trainingspagina.

Gratis adviesgesprek
Wil je zeker weten  of deze training goed bij je 
past of wil je meer informatie over de training? 
Plan dan een vrijblijvend adviesgesprek in 
met een van onze opleidingsadviseurs.

Vraag advies aan >

https://debaak.nl/trainingen/coachend-leiderschap/?utm_source=debaak&utm_medium=brochure&utm_campaign=trainingen
https://debaak.nl/advies/?utm_source=debaak&utm_medium=brochure&utm_campaign=trainingen


je brengt iets
in beweging

als je stilstaat


