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Coachend leidinggeven aan teams  
 

Merkt u in de praktijk dat uw team méér is dan de optelsom van een aantal individuen? Zijn de 
onderlinge dynamiek, interactie en patronen binnen uw team voor u als coach niet altijd (direct) 

zichtbaar, laat staan beïnvloedbaar? Loopt u als coach voor uw gevoel soms achter de feiten aan? 

Leiden de opgetelde doelstellingen van alle teamleden niet altijd tot het gezamenlijke optimale 
resultaat? Realiseert u zich dat uw team écht optimaal zou functioneren als optimaal gebruik wordt 

gemaakt van ieders kwaliteiten en rollen binnen dit team? Voelt u onvoldoende aan wanneer u juist wel 
of niet zou moeten ingrijpen in de groepsprocessen? 

 
Dan is de training ‘Coachend leidinggeven aan teams’ iets voor u ! Deze training biedt een praktisch 

interventiemodel dat door u als coach ingezet kan worden om de blokkades in het optimaal functioneren 

binnen uw team te analyseren én aan te pakken. Daarnaast leert u om de kwaliteiten binnen het team 
te gebruiken, verder te ontwikkelen of aan te vullen. U bent in staat om de onderliggende denkpatronen 

in beweging te krijgen en iedereen zicht te geven op wat er gebeurt in de communicatie en 
samenwerking binnen het team. Door transparantie hierover is het team aanspreekbaar op gezamenlijke 

resultaten met behoud van ieders individuele inbreng. De kwaliteit van de interactie bepaalt immers het 

niveau van het team.  
 

Resultaat 
 U kunt uw persoonlijke stijl van leidinggeven inzetten bij het coachen van het team;  

 U hebt een uitdagende persoonlijke visie ontwikkeld en weet deze te presenteren; 
 U weet uw team aan te spreken op zowel individuele als collectieve verantwoordelijkheid;  

 U groeit in organisatiesensitiviteit en het gebruiken van signalen in uw aansturing; 

 U weet hoe u de interactie binnen uw team effectief kunt laten verlopen. 
 

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

 teambuilding 

 veranderingsmanagement 
 visie 

 organisatiesensitiviteit 

 creativiteit 
 analytisch vermogen 

 
Doelgroep 

Ervaren leidinggevenden die méér willen halen uit de dynamiek en de kwaliteiten van hun team door 
hun attitude als teamcoach verder te ontwikkelen.  

U heeft de trainingen Coachend leidinggeven – advanced en/of professional (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 uw 

persoonlijke stijl van team-coachen. 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  

 


