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Opleiding 
Coachend

Leiderschap
motiveren  /  delegeren  /  inspireren
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Over Coachend 
Leiderschap

Combineer  
begeleiding 
met bedrijfs- 
resultaten

Jouw sleutel naar betere (werk)relaties 
en resultaten
Als manager, afdelingshoofd of leidinggevende moet

 je anderen in beweging zien te krijgen en ben je 

verantwoordelijk voor resultaten. Liefst zonder 

voortdurend te moeten controleren.

Sommigen zijn nogal autoritair en jagen hun medewerkers 

angst aan, waardoor deze in hun schulp kruipen en zich

 niet durven ontplooien. Anderen zijn dan weer te 

meegaand, kunnen moeilijk ‘nee’ zeggen en laten eigenlijk 

over zich heen lopen.

Een coachend leider kan tussen zijn mensen staan en 

hen tegelijk nog steeds aansturen. Hij of zij kan ondanks 

de druk van alle kanten nog steeds een eigen richting 

bepalen.

Als coachend leider leer je een balans maken: 

tegelijk objectieven bereiken én de medewerkers 

verantwoordelijkheid geven bij het uitvoeren van

hun opdrachten. je leert de gepaste verantwoordelijkheid 

bij de juiste persoon leggen, zodat iedereen zich bewust 

is van diens belang en functie.

Je leert vooral ook jezelf kennen. Jouw natuurlijke

kwaliteiten worden in de verf gezet en je kan de valkuilen

ervan steeds beter vermijden. Je kan uiteindelijk

moeiteloos jouw persoonlijke stijl inschakelen voor een

betere omgang met anderen.

Het gaat dus niet zozeer om veranderen, maar om beter 

omgaan met het potentieel dat al aanwezig is.

Ontdek jouw leiderschaps-
kwaliteiten en ontwikkel een  
krachtige managementstijl

“Voldoende interactief.  
Geen rollenspellen.”
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Optimaliseer 
jezelf en  
anderen
Soms kunnen medewerkers niet meer functioneren 

door negatieve emoties. Deze zijn vaak gebaseerd 

op misverstanden of onuitgesproken verwijten. Als 

coachend leider leer je deze onuitgesproken frustraties 

aanhoren en in beweging zetten, zonder de last op jezelf 

te nemen.

Je kan anderen zonder oordeel een spiegel voorhouden 

die hen doet groeien. Daardoor boek je betere resultaten 

terwijl jouw medewerkers begeleid worden in hun eigen 

leerproces.

Je leert de verschillen tussen mensen inzien. Welke

aanpak hebben verschillende personen nodig? Wat

kunnen bepaalde medewerkers nog leren en hoe kan jij

hen daarbij helpen? Je leert ook jezelf kennen, met al

jouw krachten en uitdagingen.

De kunst is om te weten in welke situatie je welke rol

opneemt. Je moet ook jezelf kennen: hoe kom je over,

welk effect heb je op anderen? Hoe kan je hiermee

spelen om effectiever leiding te geven? Naast zelfkennis

kunnen bepaalde technieken je helpen om op een andere

manier met jouw mensen te communiceren en meer

te bereiken met minder moeite. Je leert het tijdens de

Opleiding Coachend Leiderschap.

“Verfrissend, spiegel voor jezelf, 
geeft energie en een stevige rug-
zak om verder ‘anders’ te werken.”

Hoe kan je tegelijk meer  
connectie met jouw mensen hebben, 
en ze toch krachtiger leiden?
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Programma
Dit is niet voor niks onze meest gevraagde kortlopende 

opleiding. De opleiding Coachend Leiderschap loopt 

over twee aansluitende dagen en geeft deelnemers 

een krachtige inleiding tot coaching en leiderschap in 

praktische situaties.

Je krijgt mee hoe je de verantwoordelijkheid voor 

bepaalde resultaten bij de juiste persoon kan leggen. 

Daardoor boek je betere resultaten terwijl je jouw 

medewerkers coacht in hun eigen leerproces.

Door de focus op kleine groepen werken we efficiënt en 

individueel. Persoonlijke uitdagingen worden grondig 

besproken en in beweging gezet. Na deze opleiding keer 

je steevast verfrist en met een vernieuwende blik terug 

naar jouw werksituatie!

dagen

2

“Je gaat naar huis met jouw  
mission statement als coach.”
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Je leert jezelf op verschillende niveaus kennen, 

identificeert jouw stijl als coach én als leider. Je ziet 

hoe jouw handelingen overkomen op anderen. Je brengt 

in kaart welke rollen je nu speelt en hoe je dat kan 

optimaliseren.

• Authenticiteit: leer jouw échte krachten kennen;

• In kaart brengen van de rollen die je moet spelen  

op het werk;

• Jouw stijl als coach;

• De verschillende leiderschapsstijlen;

• Bepalen van jouw coachende leiderschappsstijl.

Je leert omgaan met moeilijke situaties, met weerstand 

van medewerkers en de organisatie. Je ontwikkelt jouw 

praktische coachings- en leiderschapsvaardigheden. 

Je leert invloed uitoefenen zonder druk te zetten en 

opdrachten te geven zonder bevelend over te komen.

• Omgaan met moeilijke mensen en situaties;

• Moeilijke evaluaties geven en constructieve feedback 

via geweldloze communicatie;

• Effectiever onderhandelen met de stakeholders binnen 

het bedrijf;

• Conflicten en emotionele spanningen ontmijnen;

• Een draagvlak creëren voor verandering.

Deel 1
Ontdek jouw 
persoonlijke  
 leiderschapsstijl

Deel 2
Afstemmen op 
anderen
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Waarom 
kiezen voor 
yourcoach?
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Praktisch
We werken vanuit jouw persoonlijke uitdagingen. 

Wanneer we de theoretische toer opgaan, schakelen we 

voortdurend terug naar wat dat betekent in jouw realiteit.

Persoonlijk
Onze opleidingen zijn ook een vorm van coaching. Je 

wordt individueel gecoacht bij jouw uitdagingen en 

tegelijk ervaar je hoe anders het is om op die manier 

begeleid te worden.

Meer dan een 
opleiding
Yourcoach is meer dan een opleidingscentrum. Wij 

brengen mensen op allerlei manieren samen met het 

oog op hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. 

Wanneer je bij ons een opleiding volgt, opent zich 

een hele wereld aan leermomenten en interessante 

kennismakingen.

Zo beschikken we over uitgebreid cursusmateriaal, 

organiseren we maandelijkse netwerkevents en kan je 

regelmatig een update doen van jouw vaardigheden 

tijdens onze oefen- en intervisiemiddagen.

Pragmatisch
We gebruiken enkel inzichten en technieken die echt 

werken. We verspillen geen tijd aan goedbedoelde 

theorieën, maar duiken in jouw realiteit en dagen je uit ze 

anders aan te pakken.

“Prima kader en kleine groep. 
Doe-gericht met veel interactie.”
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Yourcoach en  
leiderschap
Coachend Leiderschap is een van onze meest 

succesvolle opleidingen. We begeleidden reeds meer dan 

500 managers/teamleaders bij hun professionele

ontwikkeling. Hun feedback heeft onze aanpak verder 

versterkt en geoptimaliseerd.

Als ervaren coaches en ondernemers kennen we dan ook 

alles van de begeleiding van mensen naar meer succes. 

Onze ervaring als managers in multinationale

omgevingen geeft ons inzicht in groepsdynamieken en 

de uitdaging van het werken in complexe, meerlagige 

organisaties.

Volgens ons is Coachend Leiderschap een stijl van 

leidinggeven die erop gericht is vanuit een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid de prestaties van individuen, teams 

en de organisatie als geheel te verbeteren en het plezier 

in het werk te vergroten.

Voor wie?
Deze opleiding is bijzonder waardevol voor 

leidinggevenden van bedrijven en afdelingen; voor 

coördinatoren, projectleiders en teamleiders; voor 

HR-managers die hun kennis en vaardigheden willen 

bijschaven.

Ook voor zelfstandigen, zaakvoerders en vennoten 

die met personeel werken en een meerwaarde willen 

realiseren in hun zaak.

Data, locatie en prijzen
Bezoek ons op www.yourcoach.be/coachend-leiderschap/ 

voor meer informatie. 

“Realistisch, praktisch en vooral 
niet te wollig.”
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“De combinatie van ‘coach’ 
en ‘leiderschap’ maakt deze 
opleiding interessanter dan 

een loutere leiderschapscursus. 
Door het coachend element 

wordt de horizon verbreed en 
wordt er op meerdere facetten 

geconcentreerd. Goede opleiding 
waarin veel nieuwe inzichten aan 

bod zijn gekomen.”

“

Sven
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“Inzicht in mezelf gekregen, ook 
soms confronterend maar zeer 

leerrijk. Methodes gekregen: 
duidelijk uitgelegd en heel veel 
ruimte voor oefening waardoor 

de zaken tastbaarder worden en 
beter bijblijven. Zeer gemoedelijke 

en goede sfeer. Er is een gevoel 
van vertrouwen waardoor je echt 
oprecht kan deelnemen aan de 

oefeningen. Voldoende ruimte en 
aandacht voor elke deelnemer.”

“

Cindy
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Tom maakte na 10 jaar managementervaring in de 

bedrijfswereld de overstap naar coaching en opleidingen. 

Sindsdien leidde hij talloze professionals op tot beter 

functioneren met minder stress, meer motivatie en 

betere resultaten.

Hij excelleert in NLP en teamcoaching. Tom voelt feilloos 

de dynamiek binnen teams aan en creëert met zijn 

integere aanpak harmonie en wederzijds begrip. Ook als 

individuele coach is hij begripvol en tegelijk prikkelend.

Over de 
lesgever
Tom Hallez
Coach & Trainer
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Over 
yourcoach
Yourcoach is een warm en  
professioneel coachings- en 
opleidingscentrum gevestigd  
te Gent. 

We combineren officiële kwaliteit met creatieve 

invalshoeken. We zijn een bedrijf op mensenmaat – 

wij doen het werk zelf en heel ons team is zorgvuldig 

geselecteerd op ervaring in het (bedrijfs)leven. Alles wat 

we meegeven is gericht op onze eigen ervaringen van 

wat écht werkt – en we blijven steeds bijleren. We gaan 

voor efficiëntie en zuiverheid, met een gedetailleerd oog 

voor het essentiële.

In een notendop:

• Warm én professioneel.

• We nemen ons werk serieus, maar met humor.

• Gericht op congruentie van denken, voelen en doen.

• Regelmatig provocatief, met een knipoog.

• Verrassend, praktisch en dynamisch.

Yourcoach heeft het Qfor kwaliteitslabel en is erkend 

door kmo-portefeuille. Via de Vlaamse Overheid kan je 

40% korting krijgen op onze opleidingen.

“Van bij de start voel je je deel 
van de yourcoach-familie!”
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Loft 26
Alle opleidingen van yourcoach gaan door in Loft 26, 

onze eigen zaal in de vernieuwde Gentse Dokken. In een 

heldere en luxueuze ruimte vind je alle voorzieningen 

voor een aangename en memorabele opleiding, inclusief 

gezonde lunch en heerlijke koffie of thee.
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yourcoach bvba  

Begijnhoflaan 75
9000 Gent
tel: 09 335 62 04
info@yourcoach.be
www.yourcoach.be


