
De coachende manager - de essentie - 
 
Een korte en krachtige workshop van twee dagen voor 
leidinggevenden die hun medewerkers (beter) willen coachen.  
 
Wanneer u ervan overtuigd bent dat coachen een goede aanvulling op uw 
huidige stijl van leidinggeven kan zijn, dan zult u na deze tweedaagse 
workshop merken, dat:  

 uw medewerkers u gerichter vertellen wat zij nodig 
hebben om zelfstandig te functioneren en verantwoordelijkheid 
te nemen waar dat op zijn plaats is 

 u doelgerichter en met grotere precisie uw medewerkers kunt coachen  

 u daar beiden plezier en voldoening aan beleeft 
 
Inhoud 
In kleine groepen richten we ons direct op de essentie van het coachen en wat het voor u en 
uw medewerkers kan betekenen. Met uw eigen ervaringen als uitgangspunt werken we 
praktisch aan het versterken van uw coachingsvaardigheden.  
 
Als coachend manager heeft u specifieke communicatieve vaardigheden nodig om aan te 
kunnen sluiten op de specifieke talenten van betrokken medewerkers/professionals. Tijdens 
de workshop onderzoeken we de kern en het belang van coachen. Bovendien leert u hoe u 
dat het beste in de praktijk brengt. Daarbij komen o.a. aan de orde: het stellen van precisie-
vragen, motiverend confronteren, “tussen de regels door” luisteren en het actief verbinding 
zoeken en houden. 

De verschillende fasen van de coachingscyclus worden nader toegelicht: hoe voert u een 
afstemmingsgesprek met uw medewerkers over persoonsgerichte, professionele en 
organisatiedoelen? 

De vele tips en feedback die u van de trainer en uw collega-deelnemers krijgt, zullen ook na 
deze tweedaagse workshop doorwerken en u inspireren bij uw activiteiten als coachend 
leidinggevende. 
 
Locatie, tijdstip en data 
De workshop start om 13.30 uur en duurt tot 20.30 uur (incl. lichte maaltijd). 
 
Locatie: Locatie78, Burgemeester van der Weijerstraat 78 te Bunnik 
                       (op 5 minuten loopafstand van NS Station Bunnik) 

Data:  http://www.streng.nl/cursussen-management-team/de-coachende-manager/ 

Uw investering 
De prijs voor deze workshop bedraagt € 649,- (excl. BTW) per persoon; deze prijs is inclusief 
cursusmateriaal, catering en een lichte maaltijd. Nemen twee of meer personen binnen uw 
organisatie deel, dan bedraagt de prijs slechts € 579,- (excl. BTW) per persoon. 
 
Docentprofiel 
Rita Snoek begeleidt sinds vele jaren groepen, teams en individuen. Rita is gekwalificeerd 
trainer en een zeer ervaren coach. Tevens is zij al jarenlang docent van het onderdeel 
leidinggeven in de middle-management cursussen leidinggeven. Hierdoor is een optimale 
aansluiting tussen de door u reeds gevolgde cursus en deze cursus gewaarborgd. 
 
Informatie en inschrijving 
U kunt zich eenvoudig inschrijven via www.streng.nl. Na inschrijving ontvangt u van ons een 
bevestiging. Een optie nemen is in overleg mogelijk. 

 
Voor vragen kunt u ons direct benaderen via info@streng.nl of via 040 – 292 06 00. 
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