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Management Coaching: Voorop blijven lopen 

 
Als leidinggevende op midden en hoger niveau heb je soms het gevoel dat je 
geen eerlijke feedback krijgt. Je ‘steunpilaren’ voelen meer als concurrenten 
dan sparringpartners en teamleden zullen niet snel rechtstreeks feedback 
geven. 

Tijdens dit  Management Coaching Programma krijg je (h)eerlijke en echte 
feedback, uit alle lagen van je eigen organisatie. Daarmee krijg je een 
diepgaand inzicht in je eigen gedrag in je organisatie. 

In een vertrouwelijke omgeving analyseer je deze feedback met je persoonlijke 
coach om zo je onderliggende overtuigingen en aannames bloot te leggen. 
Deze houd je samen tegen het licht, om vervolgens nieuwe persoonlijke en 
team doelen te stellen en gewoonte gedrag om te buigen. 

Jouw effectiviteit en impact als leider wordt bepaald door persoonlijk 
excellentie: je zelfbewustzijn en persoonlijke ontwikkeling. We ontwikkelen  je 
van binnenuit, door in de weg zittende overtuigingen en aannames aan het licht 
te brengen.  

Dit coaching programma bouwt voort op de laatste inzichten uit 
wetenschappelijk onderzoek naar leiderschapseffectiviteit en de 
ontwikkelingspsychologie. Het is een intensief proces waarin we je uitdagen om 
jouw impact als Manager te vergroten. 

 

 
 

Wil je meer weten over deze training? +31 (0)541 - 663 029 of info@jahetwerkt.nl 

 

Resultaat 

 
 Betere balans tussen werk en privé; 
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 Een fijnere afstemming van eigen drijfveren met de organisatiebelangen; 

 

 Meer inzicht in persoonlijke sterktes en zwaktes; zelfreflectie; 

 Meer inzicht in aangeleerde patronen/gewoontes en de invloed daarvan op 

anderen; 

 Voorkoming of vermindering van verzuim of burn-out; 

 

 Management Coaching biedt handvatten om persoonlijke effectiviteit te 

verhogen; 

 Op authentieke wijze mensen overtuigen en “mee krijgen”; 

 Doeltreffend communiceren door je verplaatsen in de beeldvorming om je heen; 

 

 Hoe je meer overwicht als Executive en autoriteit krijgt en je leiderschap 

versterkt; 

 Hoe jij jezelf kunt coachen als leider naar topprestaties (focus). 

 

Werkwijze 

 
 Managers en leidinggevenden geven vaak aan behoefte te hebben om samen 

met hun management coach als sparringpartner te werken aan de eigen 

managementstijl; 

 Ook is er de mogelijkheid voor een ‘hotline’ met de management coach om snel 

en effectief te kunnen sparren en klankborden vanuit de werkvloer; 

 

 Hindernissen in zowel denken als doen effectiever worden genomen; 

 Het accent ligt op je eigen werksituatie en opgedane ervaringen; 

 Er zal worden gewerkt met diverse testen; 

 

 De coach treedt faciliterend op en heeft een gelijkwaardige positie tijdens de 

sessies; 

 De zelfverantwoordelijkheid (eigenaarschap) van het leerproces wordt bij de 

manager of leidinggevende neergelegd maar worden wel geprikkeld door de 

coach. 
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Specificaties 
Coaching mogelijkheden 

 1-op-1 coaching: doorgaans  8 tot 12 sessies van 2 uur, naast de 

voorbereidende intake, tests en evaluatie; 

 Blended is mogelijk 

 
Locatie 
 
Regio Twente zoals Oldenzaal, Enschede, Hengelo en Almelo. 
Maar ook in Deventer en Zwolle 
 
 

 


