
Trainings- en organisatiebureau 
V.R.I.S. biedt communicatietrai-
ningen en geeft organisatiead-
vies èn implementatie. Tevens 
start in 2010 de tranining ‘De 
Leidinggevende als Coach’

In de opleiding ‘De leiding-
gevende als coach’ staan uw 
gedrag als leidinggevende en de 
organisatiedoelen en -waar-
den centraal. Vanuit onze rol 
als trainer en coach sluiten wij 
aan bij uw praktijkervaringen. 
Wij geven interactief training 
waarbij het vooral gaat om leren 
door te doen. Om de kwaliteit 
te waarborgen werken wij met 
kleine groepen van maximaal 
tien deelnemers en twee trai-
ners/coaches.

Voor wie?
U als leidinggevende, vindt 
persoonlijke en professionele 
ontwikkeling belangrijk en bege-
leidt uw medewerkers hierin op 
een coachende manier. Hierdoor 
begeleidt u uw medewerkers 
naar een zelfsturende, zelfle-
rende manier van werken en het 
nemen van eigen verantwoorde-
lijkheid, waardoor uw organisa-
tie beter in staat is resultaten 
te boeken. U hebt twee jaar 
ervaring als leidinggevende of 
in het uitvoeren van leidingge-
vende taken. U werkt en denkt 
op minimaal mbo-niveau.

Wat mag u verwachten?
Deze trainingen bestaan uit 
acht hele dagen met intensieve 

huiswerkopdrachten. Het is een 
praktijkgerichte leiderschaps-
training met het accent op 
coachen. Zo is er een coacht-
raject voor de leidinggevende 
maar gaat u ook zelf als coach 
aan de slag. Doel is coachende 
vaardigheden te ontwikkelen 
vanuit uw eigen profiel en 
leiderschapskwaliteiten. U leert 
verschillende leiderschapstijlen 
herkennen en wat uw stijl is met 
het accent op coachend leider-
schap. U leert resultaatgerichte 
coachende vaardigheden in te 
zetten om uw medewerkers te 
enthousiasmeren, te inspireren 
en zich zelf ontwikkelen. 

Wanneer? 
De eerstvolgende training ‘De 
leidinggevende als coach’ start 
op zaterdag 6 februari 2010 en 
duurt tot en met juni 2010. Deze 
opleiding wordt gegeven in 
Lochem en/of Deventer.

Resultaten:

- basis gespreksvaardigheden;

- coachingsvaardigheden;

-  een duidelijke visie en persoon-
lijke stijl als leidinggevende 
coach;

-  herkenning van verschillende 
leiderschapsstijlen;

-  u leert vanuit uw eigen kracht 
te opereren vanuit uw persoon-
lijke kwaliteiten;

-  ontwikkelen van het zelfstu-
rend, zelflerend en zelfoplos-
send vermogen;

- coachen op competenties;

-  u leert verschillende beïnvloe-
dingstechnieken en

-  de relatie tussen de organi-
satiewaarden & persoon-
lijke waarden met als doel de 
intrinsieke motivatie van uw 
medewerker bevorderen. 

Leren door interactie en vanuit 
uw eigen praktijk is ons uit-
gangspunt!

Kosten
De kosten bedragen 2745 euro 
per deelnemer, inclusief materi-
alen, certificaat en lunch.

Inschrijven en 
meer informatie
Voor inschrijving en het gehele 
programma, kunt u terecht op 
onze website www.bureauvris.nl 
Wilt u meer weten, neemt u dan 

contact op met Jacqueline de 
Bree (tel. 06-12394064) of belt u 
met kantoor (tel. 0573-256088).

Bureau V.R.I.S. biedt opleiding 
‘De leidinggevende als coach’


