Training Coachingsvaardigheden voor professionals
Ontwikkel je tot coach in vier dagen
We leven in een tijd van zelforganiserende en multidisciplinaire teams. Van lerende
organisaties. En van scrum en agile werken. Daarmee is coaching op de werkvloer
belangrijker dan ooit. Maar hoe doe je dat, collega’s vakinhoudelijk en persoonlijk
coachen?
Voor wie?
Je bent een professional met een coachende rol, leidinggevend of senior. Een T-shaped
professional in een multidisciplinair team. Je hebt al wat ervaring met coachen of juist
nog helemaal niet. Hoe dan ook, je hebt de ambitie om de vaardigheden onder de knie te
krijgen of aan te scherpen om anderen effectief te coachen en begeleiden.
In deze vierdaagse training door Bureau van Ingen leer je het beste uit jezelf en anderen
te halen. En krijg je inzichten en vaardigheden aangereikt om je te ontwikkelen tot
coachend professional.
De basis van succesvol coachen
In verbinding treden met de ander. Dat is volgens ons de essentie van coaching. En
precies dat maakt de training van Bureau van Ingen anders dan veel andere op dit
gebied. Want wij leren je niet alleen de technieken. Of hoe je een hulpvraag boven tafel
krijgt. Nee. Bij ons gaat het vooral om de mensen. Te beginnen bij jou. Wie ben jij, hoe
communiceer je en hoe beïnvloed je bewust en onbewust je eigen en andermans
gedrag? Pas als je dat helder hebt, kun je succesvol contact maken en anderen op een
positieve manier in beweging krijgen.
Wat levert het je op?
Je leert alles over coaching, over relatiegericht werken, lerend vermogen, ontwikkelings en doelgericht werken. Over wat ‘benieuwd zijn’ je oplevert en de kracht van ‘niet
invullen’
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Programma
De training bestaat uit een persoonlijke intake en vier interactieve trainingsdagen. Er
zitten steeds een paar weken tussen, waarin je het geleerde direct in de praktijk kunt
toepassen en evalueren.
Dag 1: Inzicht krijgen in de invloed die hebt op gedrag en communicatie.
Dag 2: Vanuit verschillende standpunten leren waarnemen. Kaders, waarden en
contact.
Dag 3: Non-verbale communicatie en onbewuste processen. Doelgericht en
oplossingsgericht coachen.
Dag 4: Jezelf als coach positioneren en een coachplan opstellen. De training
wordt afgesloten met Certificeringsopdracht.
Kosten
Open inschrijving: € 1.350 per deelnemer, inclusief lesmateriaal en uitgebreide lunch.
Incompany: op aanvraag.
Bureau van Ingen is CRKBO geregistreerd, waardoor deze training is vrijgesteld van btw.
Meer weten?
Wil je meer informatie over de training Coachingsvaardigheden voor Professionals, of
over de data en locaties?

Werk je in de kinderopvangbranche? Dan is deze informatie extra interessant
voor jou:
Branche-erkende scholing cao Kinderopvang
Het OAK (Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang) heeft de door Bureau van Ingen
aangeboden training Coachingsvaardigheden voor Professionals beoordeeld aan
de hand van de opgestelde criteria en daarop goedgekeurd als branche -erkende
scholing voor coaching.
Wil je meer weten over de kwalificatie-eisen voor pedagogisch
coach/beleidsmedewerker raadpleeg dan de website van Kinderopvang-werkt.nl
(https://www.kinderopvang-werkt.nl/cao-kinderopvang/kwalificatie-eisen-kinderopvang )

Bureau van Ingen
Aarle-Rixtel
Wouter van Ingen 06 - 13 18 70 70
Els Geeris 06 - 51 56 06 00
www.woutervaningen.nl
info@woutervaningen.nl
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