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Coachend
Leiderschap

In COL staan jouw coachende
leiderschapsvaardigheden centraal.
Hoe kun je op een effectieve manier je
medewerkers in beweging brengen?
Wat vraagt het van jou als leider om
verantwoordelijkheid en ontwikkeling
van je team te bevorderen?

DEBAAK.NL/COL



Coachend
Leiderschap
Je geeft leiding aan een team en wilt dat
je medewerkers zelf meer
verantwoordelijkheid gaan pakken. Dat ze
initiatief nemen in waar ze goed in zijn. En
zich ontwikkelen vanuit innerlijke
gedrevenheid in plaats van dat jij ze moet
motiveren. In de training Coachend
Leiderschap leer je op effectieve en
flexibele manier je medewerkers in
beweging brengen.  “Je vangt niet meer
de vis, maar leert ze vissen”.

ESSENTIE
De training Coachend Leiderschap geeft je inzicht in welke mate jij
een coachend leider bent en hoe jij die stijl meer kunt aanwenden.
Om vaardiger te worden in coachende gesprekken krijg je
handvatten en oefen je met situaties uit je eigen praktijk. Je leert
flexibel te wisselen in stijlen en bouwt vertrouwen op als coachend
leider. Zodat je als leidinggevende het potentieel van je team
optimaal gaat benutten, waardoor individuele medewerkers en je
team als geheel naar een hoger plan getild worden. Kijk voor
ervaringen van deelnemers op onze website:
www.debaak.nl/col

PROGRAMMA OPBOUW
De training Coachend Leiderschap bestaat uit 2 modules van elk
twee dagen inclusief een avond. Er is afwisseling in het oefenen
met eigen casuïstiek, reflecteren op eigen gedrag, theorie over
coaching en leren werken met praktische handvatten. 

Module 1: Wie ben ik als (coachend) leider?
• Inzicht in persoonlijke thema's in relatie tot jouw rol als leider. 
• Drijfveren/motivatie om coachend leider te zijn. 
• Rol van emoties in gesprekken ervaren en leren hanteren. 
• Basisgespreksvaardigheden van coachende gespreksvoering. 

Module 2: Verdiepende vaardigheden
• Context van coaching. 
• Structuur in coachingsgesprekken. 
• Oefenen in sturen en volgen in gesprekken.
• Omgaan met weerstand. 
• Bewust keuzes maken in stijl/aanpak. 
• Omgaan met rolwisselingen en bewuste keuzes in
sturing/begeleiding als leidinggevende. 
• Integratie van 'jij als leider' - methodiek - context.  

Intake en coachingsgesprek
Voorafgaand aan de training heb je een uitgebreide telefonische
intake met een van de trainers, waarin er aandacht is voor je
leervraag en verwachtingen. Tussen module 1 en 2 krijg je een
individueel coachingsgesprek van 1,5 uur met een trainer/coach uit
jouw leergang. In dit gesprek kun je met de coach je leervraag en
coachingservaring verder uitdiepen.

RESULTATEN
• Je leert je eigen stijl van coachend leidinggeven kennen en
optimaliseren. 
• Je hebt inzicht in jezelf en je effect op de ander in
coachingsgesprekken. 
• Je kent de mogelijkheden en grenzen in het coachen van je eigen
medewerkers; je laat de verantwoordelijkheid waar die hoort. 
• Je gaat merken dat medewerkers initiatief gaan tonen en ziet
ontwikkeling in je team.

DEELNEMERSPROFIEL
Aan deze training doen leidinggevenden uit alle lagen van de
organisatie mee (HBO+/WO werk- en denkniveau), van circa 28 tot
55 jaar. Niet zozeer het aantal jaren leidinggevende ervaring is
bepalend, wel je interesse in het aanleren van een coachende stijl
van leidinggeven. En jouw bereidheid om te reflecteren op het
eigen handelen en het effect op de ander. Minimale eis voor
deelname is dat je in ieder geval 1 a 2 jaar als leidinggevende
werkzaam bent en dat je actuele casuïstiek vanuit je eigen praktijk
in kunt brengen.

 

DEBAAK.NL/COL
Informatie en advies
t 0343-556369
e advies@debaak.nl
e col@debaak.nl
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