
Coaching
on the Job

training
ontwikkeling
leiderschap



Coaching on the Job 
Je coacht regelmatig mensen op je werk omdat jij ze graag verder helpt. Je doet dat nu op gevoel. Dat gaat 
goed, je hebt er plezier in en je wilt je hierin verder ontwikkelen. Je bent op zoek naar houvast en methodes 
waarmee je jouw coachende gesprekken meer diepgang en structuur kunt geven. Jij wil meer dan je kennis 
en kunde over brengen. Jij wilt je collega’s echt begeleiden in hun (persoonlijke) ontwikkeling, bij blokkades, 
loopbaanvragen, problemen in de samenwerking en meer. Dankzij jouw coaching halen je collega’s meer uit 
zichzelf en uit hun werk. 

• Ontdek jouw kwaliteiten als coach en jouw manier van coachen
• Breng mensen verder in hun ontwikkeling en resultaat
• Zet jezelf in als coach om het bewustzijn van de ander te vergroten
• Vergroot het zelfsturend vermogen van je collega’s
• Leer een groot aantal interventies en coachingsmethodes
• Vergroot je zelfreflectie waardoor je een betere coach voor de ander kunt zijn

Programma
Voordat je aan dit programma begint, krijg je een intakegesprek. Het programma bestaat uit 4 modules. 
Tussen de modules oefen je coachgesprekken in de praktijk.  De volgende onderwerpen komen aan bod: 

• Module 1: zet jezelf in als instrument (2 dagen) 
In deze module krijg je zicht op wie jij bent als coach.

• Module 2: coachingsmethodes en technieken (2 dagen) 
Ga aan de slag met diverse methodes en technieken.

• Module 3: contact in het hier en nu en de context van coaching (2 dagen) 
Ontdek welke factoren een gesprek beïnvloeden.

• Module 4: op weg naar professioneel coachen (1 dag) 
In deze module kijk je terug én vooruit op jouw rol als coach binnen de organisatie. 

Voor wie?
Deze training is voor professionals, adviseurs, hr-adviseurs, projectleiders, beleidsmedewerkers, 
talentmanagers en scrum coaches die collega’s (in)formeel begeleiden in hun professionele ontwikkeling 
door het voeren van gesprekken.
• Je coacht regelmatig mensen op je werk op een breder vlak dan inhoudelijk
• Je bent al wat ervaren met reflecteren op wat je doet
• Je hebt al stappen gezet op het vlak van persoonlijke ontwikkeling
• 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 leerzame en uitdagende verkenning van coaching.‘     J.M. Louwerse – ABN AMRO Bank NV 

‘Super goed, het heeft mij persoonlijk heel veel gebracht, een verdieping in mijn werk alsook van mij 
persoonlijk!’ E. van der Zwaag – Aon Nederland

‘Het was een ontdekkingsreis door mijn potentiële capaciteiten en kwaliteiten.’ 
 H.M. ten Cate – Lefier Stad Groningen
 
Praktische informatie
• Duur: 7 dagen
• Groepsgrootte:  8 - 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/coaching-on-the-job/?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


