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Coachend leidinggeven – advanced 
 
Werkt u hard aan het behalen van resultaten met uw team? Wilt u daarom op een resultaatgerichte 

manier inspirerende doelstellingen kunnen formuleren en uw medewerkers op output coachen? Stelt uw 

coachende stijl van leidinggeven u in staat om uw medewerkers in de meeste situaties tot de gewenste 
prestaties te brengen? Zijn er tóch momenten dat u méér handvatten zou willen hebben om op een 

kritische en coachende manier aan te sturen? 
 

Dán is de training ‘Coachend leidinggeven – advanced’ bij uitstek bedoeld voor u ! Deze training leert u 
om constructief en assertief te communiceren. Tevens ontdekt u wat de kracht is van het geven van 

feedback en van complimenten. U introduceert praktijksituaties over, bijvoorbeeld, het omgaan met 
weerstand bij individuele medewerkers. U leert deze weerstanden om te buigen. Tijdens rollenspelen 

ervaart u het effect van uw gedrag op de ander. Daarnaast leert u om - in overleg met medewerkers ! - 

doelstellingen te formuleren, die draagvlak en een inspirerende leeromgeving creëren. Met de praktische 
tools en kritische feedback op de oefeningen, gaat u als leidinggevende effectiever coachen.  

 
Resultaat 

 U communiceert constructief, assertief en resultaatgericht; 

 U hebt de juiste toon gevonden om – situatie afhankelijk ! – medewerkers aan te spreken en 
feedback te geven;  

 U bent in staat om weerstand bij medewerkers om te buigen tot coöperatief gedrag; 
 U motiveert medewerkers om verantwoordelijkheid te nemen voor in overleg geformuleerde 

doelstellingen; 

 U voelt zich sterk in uw rol als coach, met oog voor de omgeving. 
 

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

 empathie 
 inspireren en motiveren 

 non-verbale uitdrukkingsvaardigheid 

 besluitvaardigheid 
 mensgericht leidinggeven 

 voortgangscontrole 

 
Doelgroep 

Leidinggevenden die zich verder willen bekwamen in hun coachende stijl van communiceren en 
leidinggeven om zo de resultaten van medewerkers en de sfeer binnen hun team te optimaliseren. 

 

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 feedback 
geven en ontvangen. Deze 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 kunt u contact opnemen 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: €  975,- all in, exclusief BTW  
 


