Coachen van Verschillen
Een verdiepende
opleiding voor
coaches,
adviseurs,
begeleiders en
leidinggevenden
die individuen
en/of teams
regelmatig
coachen. Met
certificaat van
deelname.

“Word wie je bent”
Friedrich Nietzsche
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In deze opleiding gebruiken we
verschillende theorieen en modellen,
waaronder het gedachtegoed van
Human Dynamics, verschillende
filosofen, Hersey en Blanchard,Peter
Senge, Stephen Covey.

Die uniciteit en eigenheid ontwikkelen als coach en
helpen ontwikkelen bij anderen is de basis van deze
opleiding.

Belangrijke onderdelen (WAT)

Kenmerken (HOE)
 ‘Ken uzelf’ is belangrijk in coaching en dus veel aandacht voor
persoonlijke ontwikkeling. Zelfkennis en reflectief vermogen
activeren en gebruiken we continue in het programma.
 Leren opbouwen van een coachrelatie met aandacht en respect
voor het ‘anders zijn’.
 Vaardig worden in ‘het in ontwikkeling brengen’ van
individuele- en groepsprocessen.
 Interactie- en communicatiepatronen leren waarnemen en
beinvloeden door verschillende interventiemogelijkheden toe
te leren passen.

 Inzicht in hoe mensen verschillend
leren en ontwikkelen, welk talent,
welke uitdaging?
 Waar en hoe kun je als coach
maatwerk maken, passend bij deze
verschillen?
 Hoe werken deze verschillen in teams?
Wat doe je als coach in welk stadium
van teamontwikkeling? Hoe
ontwikkelen en leren teams eigenlijk?

Coachen van verschillen

De opleiding volgt een leerroute
die praktijk, reflectie en samen
leren vanuit verschillen combineert:

Er wordt voortdurend gewerkt
met cases uit de dagelijkse
praktijk of in de praktijk zelf, zo is
bijvoorbeeld coaching on the job een
belangrijk onderdeel in de opleiding.

Naast individuele coaching is
coaching van groepen en teams een
speciaal onderdeel. Hoe coach je
verschil in talent zodanig dat een
team samen echte meerwaarde
krijgt? Afhankelijk van de stadia in
groepsontwikkeling die wij
onderscheiden oefenen we met
verschillende rollen: als teamcoach,
procesbegeleider of facilitator.
De opleiding wordt uitgevoerd door
Peter Kleiss en Truus van Putten.
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