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Coachend Leiderschap: Laat anderen bewegen 
 
Als teamleider wordt er van jou verwacht dat jij je medewerkers effectief 

stimuleert, begeleidt en motiveert om zichzelf te ontwikkelen. De meest 

resultaatgerichte manier om dit te doen is door sturing te geven in een 

coachende managementstijl. 

 

In deze innovatie persoonlijke coaching ga je aan de slag met je eigen coaching 

vaardigheden als leider. Je leert zo hoe je de potentiële kwaliteiten van je 

teamleden ontwikkelt, zodat zij optimaal presteren.  

 

Onze ervaren en creatieve coach verzorgt jou innovatief maatwerkprogramma.  

 

Er wordt onder meer gewerkt met een online programma en verschillende 

persoonlijkheidstesten. Je kunt hiermee specifieke actuele werk gerelateerde 

situaties analyseren en ombuigen. Tevens is het een platform om verschillende 

coaching stijlen te oefenen en te ontdekken wat bij jou en je medewerkers past. 

 

In Coachend Leiderschap vind jij de balans tussen jouw rollen. Daarnaast 

ontdek je wat leidinggeven en coachen betekenen bij nieuwe 

organisatieontwikkelingen. Je leert om bewust om te gaan met jouw rol als 

coach en leidinggevende. 

 

Ontdek wat bij jou en je doelen past en vindt jouw ideale succesvolle 

combinatie! 

 

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

De volgende zaken kunnen aan bod komen 

 

 Uiteenzetting van de stadia van gedragsverandering; 

 Het continuüm van de fasen van weerstand tot commitment en bijbehorende 

kenmerken; 

 De basisprincipes van dialoogvoering: empathie uitdrukken, meebewegen met 

weerstand, open vragen stellen, reflectief luisteren, bevestigen, samenvatten en 

verandertaal uitlokken; 

 

 Technieken om weerstand om te buigen en te hanteren; 

 Leidinggevende stijl en actie versus reactie; 

 Overzicht van weerstandtaal, ambivalentie, verandertaal, en commitmenttaal; 

 

 Coachende gespreksvoering toepassen om talent en sterkten in kaart te 

brengen, onderliggende beweegredenen op te sporen en om tot een ideale 

werksituatie te komen om nieuw gedrag in te slijten. 

 Leren vanuit praktijk cases oftewel situationeel ontwikkelen als leider. 

 

 

Resultaat 
 

 Met coachend leiderschap leer jij waarom de ander zijn patroon in stand houdt en 

hoe dit zichtbaar te maken; 

 De verschillen sturen in weerstand, ambivalentie, verandertaal en commitmenttaal 

en de fasen van gedragsverandering; 

 Kennis maken met de basisprincipes van motiverende gespreksvoering; 

 

 Je leert weerstandtaal en onderliggende ambivalentie (hinken op twee gedachten) 

te herkennen en met de juiste gespreksinterventies om te buigen naar innerlijke 

motivatie tot verandering bij de ander; 
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 Het resultaat is dat jij de gesprekspartner/teams in beweging krijgt door de juiste 

vragen te stellen in de bijbehorende fasen.  

 Je team presteert optimaal met en door jou. 

 
 

Welke organisaties in Overijssel gingen je voor: 
 
Twence 
Urenco 
For Farmers 
Stedelijk Lyceum 
Provincie Overijssel 
Saxion Hogeschool 
Ten Kate Huizinga 
Nijhof Wassink 
Siers Groep 
De Posten 
UWV Hengelo 

 

Specificaties 
 1-op-1 coaching Maatwerk.  

 Doorgaans 8-12 sessies van 2 uur naast een voorbereidende intake, test en 

evaluatie. 

 Groepsverband mogelijk als Maatwerk inhouse training 

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

 


