TRAINING “Coachend Faciliteren”
Faciliteren kun je leren!

RESULTAATGERICHT COACHEN

TIMEMANAGEMENT
EFFECTIEF FEEDBACK GEVEN

COMPLIMENTEREN
PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

NEE ZEGGEN
TEAMVORMING
MOTIVEREN

Coachend Faciliteren
“Als ik er niet ben gaat alles door, maar zodra ik op de afdeling
kom ben ik direct de vraagbaak voor alles wat er speelt”. Als
leidinggevende kent u vast het gevoel dat medewerkers u veel en
vaak om raad, adviezen of tips vragen of gewoon even willen
klankborden. Op zich niet erg, maar hoe mooi zou het zijn als
medewerkers zichzelf leren hun eigen problemen op te lossen? Hoe
stimuleer je nu, op basis van intrinsieke motivatie, het
eigenaarschap bij collega’s? En wat kan je er als leidinggevende
voor doen, zonder alles voor te kauwen, dat je collega’s persoonlijk
leiderschap tonen ten aanzien van hun eigen functie en loopbaan?
Michaël van Leijen : “Veel leidinggevenden komen uit de praktijk.
Als leidinggevende worden ze echter in het diepe gegooid. Omdat
ze zelf ervaring hebben in het werkveld ligt het voor de hand om
vanuit die ervaring de antwoorden te geven. Hoewel medewerkers
op korte termijn geholpen zijn is maar de vraag of ze dat op lange
termijn ook zijn. Help je ze niet meer door ze te leren hoe ze
moeten leren?”
De training Coachend Faciliteren stelt je in staat om op coachende
wijze medewerkers te faciliteren bij hun eigen ontwikkelproces. Je
leert door middel van vragen te stellen aansluiting te vinden bij de
beleving van je collega’s. Vervolgens daag je hem of haar uit om
zelf met oplossingen te komen en verantwoordelijkheid te nemen.
Zo faciliteer je, op coachende wijze, het eigenaarschap en/of
persoonlijk leiderschap. Zowel in hun dagelijkse werk als voor hun
loopbaan.

De vijf voordelen van deze training:
1. Stimuleert Eigenaarschap bij medewerkers
2. Sterk praktijkgericht
3. Ervaren trainer (Professioneel Coach)
4. Directe koppeling theorie en praktijk
5. (Zeer) Scherp geprijsd

Opzet en kosten

Resultaatgerichte trainingen

De training heeft een hoog praktisch gehalte en
duurt 4 dagen. Na een tweedaagse kickoff gaat
u met de geleerde theorie, die u op de training
reeds geoefend heeft, aan de slag in de praktijk.
Vervolgens vinden er nog twee terugkomdagen
plaats waarbij u de praktijkervaringen
bespreekt. De kosten voor deze training
bedragen € 1.995,- excl BTW, inclusief locatie,
cursusmateriaal, koffie, thee en lunch.

Onze trainingen zijn resultaatgericht trainingen op het gebied van
instelling en gedrag. Wij geloven sterk in persoonlijk leiderschap
waardoor het begrip eigenaarschap een belangrijk onderdeel van
de trainingen is. Immers, iemand die niet wil veranderen zal niet
veranderen. Het goede nieuws is dat het andersom ook waar is:
als je echt wil veranderen ga je veranderen! Onze aanpak is een
combinatie van concepten die zich in de praktijk hebben bewezen
én onze eigen kennis, ervaring en deskundigheid. De feedback die
aan ons wordt gegeven aan het eind van elke training wordt direct
in de volgende training toegepast waardoor ook wij onszelf
continu verbeteren.

NB Optioneel kan tegen meerprijs een coach de
coachsessie verkregen worden om het geleerde
ook daadwerkelijk te borgen.
Doordat de training een open karakter kent
ontmoeten leidinggevenden uit verschillende
sectoren en culturen elkaar. Dit stimuleert de
leeromgeving en de interactie wat leidt tot een
nog betere reflectie op het eigen gedrag.. De
training gaat door bij minimaal vier
inschrijvingen, het maximum is 8.

Locatie:
Zowel incompany als op geschikte locatie
mogelijk

Over Van Leijen Training en Coaching

Van Leijen Training & Coaching is opgericht door Michaël van
Leijen. Michaël (1974) is als rasechte Westfries opgegroeid in
Langedijk waar hard werken en normaal doen de norm was. Na
de mavo en havo doorlopen te hebben is hij aan de HEAO te
Alkmaar afgestudeerd als bedrijfseconoom. Met deze studie is hij
bij de Rabobank gaan werken in veel commerciële en
leidinggevende functies. In 2012 is hij afgestudeerd aan de
Universiteit met zijn onderzoek: "De invloed van leiderschap op
motivatie en medewerkertevredenheid". Inmiddels werkt hij
parttime als interim (verander)manager bij een landelijk
detacheringsbureau en geeft hij daarnaast trainingen in het
bedrijfsleven. Michael is professioneel coach.

