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INFORMATIEBLAD 

Informatieblad KATA Inspiratiedagen

Heb je gemerkt dat het toepassen van KATA Coaching bij sommigen als vanzelf blijft gaan en bij 
anderen juist niet? Of dat je echt wat te doen hebt om mensen de stappen te laten maken die voor het 
behalen van het resultaat belangrijk zijn?
We hebben niet voor niets aangegeven dat het echte werk pas begint na de training. Wij weten 
als geen ander dat je in de praktijk altijd tegen hobbels aanloopt bij het toepassen van nieuwe 
methodieken en het sturen op gedragsverandering. En soms lijkt het langzaam weer een beetje te gaan 
zoals het was. Dat is natuurlijk het spannende van een nieuwe coach methode toepassen. Mensen 
blijven liever bij het oude, zodat het blijft zoals het was. 
Herken je dit? En heb je zin om geïnspireerd en geënthousiasmeerd te worden? Heb je behoefte aan 
een plek en een moment waar jij jouw vragen kwijt kunt, waar jij kunt opladen en met handige tips en 
frisse inzichten de deur uit gaat? 
Daarvoor organiseren wij twee keer per jaar KATA Inspiratiedagen voor alle eerdere deelnemers aan 
onze KATA coach 1.0 training. Iedere dag heeft een ander inspirerend programma. Zo kan je meerdere 
keren deelnemen en met frisse energie en inzichten de deur uit gaan!

Voor wie

Deze dag organiseren we voor alle eerdere deelnemers aan onze KATA coach 1.0 training, die 

van routines gewoontes wil maken, met rendement. Misschien herken je één van onderstaande 

omschrijvingen wel?

• Je bent benieuwd hoe je nog succesvoller met KATA Coaching aan de slag kunt gaan en   

 blijven, ondanks de “waan van de dag”.

• Je wilt leren van anderen hoe KATA jou dagelijks in de praktijk kan helpen. 

Blijvend 

ontwikkelen van 

de leider in jezelf 

en in anderen



• Je bent betrokken en gemotiveerd om mensen in beweging te krijgen en te houden, 

 en je vraagt je af hoe je mensen aangehaakt houdt.

• Je bent al lang bezig met de KATA coaching en hebt zin in een opfrisser.

• Je loopt al een tijdje rond met een praktische vraag of casus en wilt daar nu weleens vanaf .

• Je ervaart een probleem waar je misschien al weken of maanden over piekert, wat jou   

 bezighoudt, actief of sluimerend en waar je nu wel graag vanaf wil zijn.

Programma

Het programma voor deze dag:
1. Delen en groeien:
 We starten met voldoende tijd en ruimte om weer te leren van elkaar door het bespreken van  
 persoonlijke vragen over KATA en Coaching.
2. Verdieping in coaching: 
 We leren je over autobiografisch luisteren, zodat je ontdekt wat de impact is jouw van vragen  
 op verandering en communicatie.
3. Intervisie:
 We helpen en coachen elkaar met behulp van een praktische intervisie tool, waarmee je binnen  
 een uur een probleem oplost waar iemand soms al tijden mee rondloopt. Deze tool kan je 
 direct na deze dag zelf in de praktijk brengen om collega’s en teams verder te coachen.

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
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