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INFORMATIEBLAD 

Coachen met Impact

Jij weet vast als geen ander dat coachen fingerspitzengefühl is. Je moet uitblinken in het doorgronden 
van relaties, unieke karakters en hun onderliggende waarden en drijfveren, in betekenis geven aan 
subtiele signalen en in inspireren.

En dat niet alleen voor anderen, je hebt ook fingerspitzengefühl nodig voor wat jou zelf drijft in je 
rol van leidinggevende. Heb jij inzicht in jouw unieke manier van coachen, en het waarom van je 
specifieke aanpak? In wat je wel en niet bereikt met die aanpak, en hoe dat komt? Onze ervaring is 
dat leidinggevenden er vaak niet bij stilstaan dat hun coachgedrag elk moment van de dag wordt 
aangestuurd – en soms geblokkeerd – door hun onderliggende overtuigingen.

Wil je ontdekken hoe je als leidinggevende anderen echt in beweging brengt? Sta je ervoor open om 
jezelf verder ontwikkelen? Wil je als leidinggevenden meer investeren in je rol als coach zodat je zelf 
minder hard hoeft te werken?

Dan is de ‘Coachen met Impact’ training voor jou! De in deze training aangeboden coaching technieken 
vormen ‘de brandstof’ om te ontwikkelen en samen blijvend resultaat te boeken.

De beste coach 
is zelf de beste 

leerling



Voor wie

• Leidinggevenden die hun coachvaardigheden willen versterken
• Leidinggevenden die zich willen ontwikkelen in hun rol als manager
• Leidinggevenden die willen begrijpen hoe zij mensen in beweging brengen
• Leidinggevenden die zelf minder hard willen werken en meer samen willen werken naar resultaat
• Leidinggevenden die leren door te doen
• Interne bedrijfscoaches of coaches van ZST die hun bagage om te coachen willen verrijken en 

verdiepen

Deelname aan deze training vereist geen specifieke voorkennis of voorbereiding. Als je al de KATA 
Coach 1.0 training hebt gevolgd dan is dat vanzelfsprekend een pré.

Programma

Het programma van Coachen met Impact bestaat uit 6 dagen met een mooie opbouw:
• Dag 1 en 2: Ik als coach
• Dag 3 en 4: Coachen is een vak
• Dag 5: Motiverende gesprekstechnieken
• Dag 6: Coach: show you know

Je leert hoe je mensen kunt coachen in hun persoonlijke ontwikkeling, en je begint daarmee bij jezelf. 
Je oefent eerst met je eigen vragen en ontwikkeling. Daarna maak je de vertaalslag gemaakt naar 
andere individuen, teams en de organisatie.

We bieden je diepgang zonder zweverig te zijn. Onze training is direct toepasbaar in de praktijk dankzij 
een persoonlijk actieplan en een coachplan voor jouw team.

Je leert met en van elkaar in een groep van 12-20 deelnemers. Er zijn twee trainers aanwezig zodat er 
veel aandacht en ruimte is voor jouw persoonlijke vragen.

Info en inschrijven

Kijk op www.quality-contact.nl voor meer info, zoals actuele data, kosten en faciliteiten. Een optie 
nemen of inschrijven kan via de website, of neem contact op via info@quality-contact.nl.

De 6-daagse ‘Coachen met Impact’ verzorgen wij ook voor bedrijven in-company. Wij bespreken met 
plezier de mogelijkheden.
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