
Coachen voor professionals
Als leidinggevende of adviseur van een team, organisatie of project,
wordt er van je verwacht dat je met jouw mensen de missie en visie van
de organisatie nastreeft. Deze mensen werken allemaal bij jou met hun
eigen motivatie, hun eigen waarden, hun eigen overtuigingen en hun
eigen rugzak. En al werkende maken medewerkers ook verschillende
gebeurtenissen mee in hun leven die invloed hebben op hun werk. Je wilt
deze medewerkers professioneel en betrokken begeleiden, zodat zij zich
met impact kunnen blijven ontwikkelen. Je merkt dat je jezelf graag op het
gebied van professioneel coachen wil verder ontwikkelen om met nog meer
impact in contact te staan met je medewerkers.



Het programma is als volgt opgebouwd

 • Intakegesprek (online of live) waarin je achtergrond, je kennis en motivatie besproken 
worden en je voor jezelf persoonlijke ontwikkeldoelen vastlegt

 • Online platform met theoretische achtergrondinformatie, video’s en opdrachten
 • 6 praktijk dagdelen ((op maandagen) met collega’s uit diverse organisaties (6 – 8 

deelnemers)
 • 2 tussentijdse persoonlijke coachingsgesprekken (online of live)
 • Borgingsgesprek 3 maanden na afsluiten training

Gedurende deze trainingscyclus

 • word je je bewust van de bijdrage die je wilt leveren in de begeleiding van je 
medewerkers 

 • ontdek je hoe dit aansluit bij wie jij bent 
 • bepaal je jouw coachingskaders passend bij je functie en rol(len) binnen je organisatie
 • weet je wat jij belangrijk vindt in de uitvoering van je coachende rol
 • herken je het effect van een helpende en belemmerende mindset
 • vergaar je de kennis en mogelijkheden (methodieken) om bewust te kunnen kiezen 

voor passende gesprekstechnieken
 • train je vaardigheden en ervaar je hierdoor meer regie op je coachende inzet 
 • leer je hoe je het geleerde met impact in je dagelijkse praktijk kunt toepassen 

In deze training coachen voor professionals zoomen we in op jouw situatie en laten we je 
ontdekken hoe jij bewust kunt kiezen voor de inzet van specifieke coachingsvaardigheden 
om medewerkers in hun kracht te zetten. Hierdoor ervaar je meer (zelf)regie in alle 
processen rondom de inzet en ontwikkeling van je medewerkers.

Opbouw opleiding

Tot slot

 • Bij in-company opleidingen is het mogelijk om de opbouw en uitvoering in 
samenspraak aan te passen.

 • Bij meerdere aanmeldingen per organisatie hanteren we aangepaste tarieven
 • Deze training wordt gegeven door 2 ervaren Coachtrainers.
 • De Coachtrain organiseert elk jaar Masterclasses en intervisie voor ex-deelnemers van 

trainingen



Deelnemerskosten: € 2.000,-

Locatie: herenboerderij de 
Bunker in Valkenswaard

Trainers: Marijke, Andrew, 
Rachel

Aanmelden intakegesprek:  
info@decoachtrain.nl
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