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Coachen op prestaties 
 

Bent u op zoek naar mogelijkheden om de competenties van uw medewerkers verder te ontwikkelen en 
hen op een motiverende manier aan te spreken op resultaten? Heeft u wel eens gehoord van Performance 

en Competentiemanagement of werkt u als leidinggevende binnen een organisatie waar dit als 

managementfilosofie gehanteerd wordt? Zou u graag méér handvatten krijgen om hier praktijkgericht mee 
aan de slag te gaan? Heeft u meerdere jaren leidinggevende ervaring en eerdere coachingstrainingen 

gevolgd?  
 

Dan is de training ‘Coachen op prestaties’ zeker een uitdaging voor u !  
 

Deze training geeft u inzicht in de basisprincipes van Performance en Competentiemanagement. De 

nadruk ligt op de praktische toepasbaarheid van deze systematiek in uw dagelijkse werkpraktijk. U leert 
het gedrag van uw medewerkers te observeren en zo concreet mogelijk te beschrijven. Vanuit de door u 

of uw organisatie gehanteerde competenties, wordt dit gedrag benoemd en onderwerp van ontwikkeling. 
U ontdekt de motiverende kracht van het coachen van uw medewerkers op het gedrag dat zij vertonen. 

Daarnaast leert u om uitdagende en motiverende resultaatafspraken met uw medewerkers te maken.   

 
Resultaat 

 U bent vertrouwd geraakt met de basisprincipes van Performance en Competentie Management;  
 U weet uw stijl van leidinggeven te benutten in het coachen op gedrag en resultaat;  

 U leert uw medewerkers op een coachende manier feedback te geven op hun gedrag; 
 U bent in staat om uitdagende resultaatafspraken te maken en hierover in gesprek te gaan;  

 U weet wat u kunt ondernemen om medewerkers te blijven uitdagen en te motiveren. 

 
Competenties 

Tijdens deze training van HIPEPE Group ontwikkelt u zich verder op de competenties: 
 organisatiesensitiviteit 

 reflectief vermogen 

 mensgericht leiderschap 

 resultaatgerichtheid 

 analytisch vermogen 

 oordeelsvorming 
 

Doelgroep 
Ervaren leidinggevenden die hun medewerkers optimale prestaties willen laten leveren door hen 

resultaatgericht te coachen op zowel hun gedrag áls hun resultaten. 
U heeft de trainingen Coachend leidinggeven, Performance Management of één van de trainingen 

Gesprekstechnieken (of vergelijkbare trainingen) succesvol afgerond en enkele jaren praktijkervaring als 

leidinggevende.  
 

Programma & werkwijze 
De training vindt plaats in kleine groepen, zodat maximaal aandacht besteed wordt aan ieders 

individuele praktijksituatie en leerproces. Voorafgaand aan de training vindt een (web-enabled) intake 

plaats om de training zoveel mogelijk toe te spitsen op uw leerdoelstellingen. Ook wordt dan reeds (een 
deel van) het lesmateriaal en de achtergrondinformatie toegezonden. U maakt een test over de mate 

waarin u performance gericht coacht. Deze test wordt tijdens de training besproken. U oefent de 
aangeleerde communicatietechnieken in rollenspelen met een professionele trainingsacteur. Aan het 

einde van de training heeft u een persoonlijk actieplan opgesteld voor uw ontwikkeling. Gedurende 6 

maanden na de training heeft u contact met de trainer voor aanvullende ondersteuning en E-coaching.  
 

Praktische informatie  
duur: 2 dagen 

tijden: 9.30 – 17.30 uur 
aantal deelnemers:  4 tot 8 deelnemers 

kosten: €  1.075,- all in, exclusief BTW  

 


