
                                                    

 

Training Coachend Leidinggeven 
 

Als leidinggevende haal je het maximale uit je team door je medewerkers te 
stimuleren, begeleiden en motiveren om zich te ontwikkelen. De meest effectieve 
manier om dit te doen is door leiding te geven op een coachende wijze. In deze 
training ga je aan de slag met coachingsvaardigheden voor jou als leidinggevende. 
Je leert zo hoe je de potentiële kwaliteiten van je medewerkers ontwikkelt, zodat zij 
optimaal presteren. Onze ervaren en creatieve trainers verzorgen een innovatief 
programma.  
 

Jouw resultaten 
 Je hebt als leidinggevende inzicht in je coachingsvaardigheden en zet deze 

effectief in 
 Je voert effectieve gesprekken, gekoppeld aan ontwikkeling en verbetering 

 Je leert schakelen tussen verschillende coachingsstijlen 

 Je team presteert optimaal 
 

Voor wie 
Deze training is ontwikkeld voor de meer ervaren leidinggevenden, die hun 
coachingsvaardigheden verder willen ontwikkelen. 
 

Aanpak 
Tijdens deze training ga je aan de slag met het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden 
om als leidinggevende je medewerkers te stimuleren en motiveren. Met verschillende 
oefeningen leer je om in de praktijk leiding te geven op een coachende manier. Je 
ontwikkelt niet alleen verschillende coachingsstijlen, je leert ook om een succesvol 
team te ontwikkelen en om weerstand om te buigen. Als je coacht, ben je zelf het 
belangrijkste 'middel'. Je leert dan ook je eigen kwaliteiten en uitdagingen met 
betrekking tot coaching goed kennen en oefent gericht met het ontwikkelen en 
inzetten van je gedragsrepertoire op dit gebied. 
 

 

Gerelateerde trainingen 
 Training Coachingsvaardigheden 
 Training Praktisch Leidinggeven 

 Training Functionerings- en Beoordelingsgesprekken 
 

  



                                                    

 

Training Coachend Leidinggeven 
 

 

Programma 

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

 Persoonlijke intake 

 Vastleggen leerdoelen 
 Persoonlijke ontwikkelvraag 
 Individuele SD-Waardentest 

 Uitgangspunten coachen 

 Wat is coachen? 
 Waarom coachen? 

 Leiderschap en coachen 
 

 De manager als coach 
 Coachings- en leiderschapsstijlen 

 De leerstijlen en drijfveren van medewerkers 
 Overwinnen van weerstand 

 
 Leidinggeven als coach 

 

 De voorbereiding 

 Structuur van het coachingsgesprek 
 Actief luisteren, waarnemen en vragen stellen 

 Feedback geven en ontvangen 
 

 Coachen en ontwikkelen 
 

 Doelen formuleren 

 Opstellen van ontwikkelplannen 
 Valkuilen en tips 

 
 Teamcoaching 

 
 Waardengedreven performanceverbetering 
 Een team coachen 

 Valkuilen bij coaching 

 Persoonlijk ontwikkelplan 

 Vastleggen ontwikkelstappen 
 Persoonlijk actieplan 


