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Coachend leidinggeven – professional   
 

Boekt u prima resultaten als leidinggevende van uw team, maar bent u zelf toe aan een verdiepingsslag 
in uw ontwikkeling als coachend leider? Wilt u uw stijl van leidinggeven verder aanscherpen en hier 

flexibel mee opereren? Staat de ontwikkeling van uw medewerkers voor u centraal omdat u gelooft in 

de motiverende werking die hiervan uitgaat? Zijn de doelstellingen voor uw team uitdagend en realiseert 
u zich dat u bij het behalen hiervan afhankelijk bent van de kwaliteiten en motivatie van uw 

medewerkers? Voelt dit niet altijd even prettig omdat u zich niet op ieder moment in staat voelt om hier 
invloed op uit te oefenen?  
 

Dán is de training ‘Coachend leidinggeven – professional’ bij uitstek bedoeld voor u ! Deze training laat 

zien dat afhankelijkheid geen last, maar eerder een lust is. U leert uzelf en uw stijl van leidinggeven 
beter kennen en weet deze in te zetten voor een open en plezierige werksfeer met ruimte om te leren. 

U luistert naar uw intuïtie. U wordt steeds flexibeler in het hanteren van de verschillende stijlen van 

leidinggeven en gaat consequent voorbeeldgedrag vertonen. U ontdekt de motiverende kracht van het 
overtuigen op basis van argumenten en het daardoor verkrijgen van commitment. Daarnaast leert u 

uitdagende Coachingsplannen op te stellen om de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers aan te 
moedigen. De onderlinge afhankelijkheid binnen uw team resulteert zodoende in optimale prestaties.  

 

Resultaat 
 U kent uw persoonlijke stijl van leidinggeven en het effect hiervan op uw medewerkers;  

 U weet uw stijl van leidinggeven flexibel in te zetten, afhankelijk van de situatie;  
 U luistert beter naar uw intuïtie en durft dit mee te laten wegen in uw besluitvorming; 

 U herkent het belang van het consequent hanteren van voorbeeldgedrag, op authentieke wijze;  

 U kunt uitdagende Coachingsplannen opstellen voor ieder van uw medewerkers. 
 

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

 initiatief 
 overtuigingskracht 

 verantwoordelijkheid 

 integriteit 
 voorbeeldgedrag  

 oordeelsvorming 

 
Doelgroep 

Ervaren leidinggevenden die hun persoonlijke stijl van coachend leidinggeven effectiever willen inzetten 
voor de ontwikkeling van hun medewerkers, door meer gebruik te maken van hun eigen 

persoonlijkheid, voorbeeldgedrag, intuïtie en flexibiliteit.  

U heeft de training Coachend leidinggeven -advanced (of een vergelijkbare training) 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 leidinggeven. 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  
 


