
 

Richting betrokken en bevlogen medewerkers

Inspirerend en enthousiasmerend coachen van medewekers

Doelgroep 

Middenkader en management in profit en non

Programma en doelstellingen

• Welkom & programmatoelichting + afspraken + d

• Kennismaking: interview + terugkoppeling 

• Coachen wat is het wèl, wat is het niét (eigen ervaring

• Beetje psychologie: waarom doen mensen wat ze doen: ijsberg

                               

• Oefening ijsberg: waarom doe ik/mijn medewerker wat 

• Terugkoppeling  

• Actie en reactie: veranderen v

eigen gedrag  

• Doelen coaching  

                  LUNCH 12.30 

• Coaching gekaderd: waar past coaching binnen mijn managementtaken? He

heb geen tijd om te coachen

• Reflectietijd (individueel of in 2

• Hoe begin ik eraan: tips en tricks + ideeen van deelnemers 

• Ervaren en oefenen met coaching: 3

                             PAUZE

• Terugkoppeling/ruimte voor vragen

• Basiscompetenties coaching (zonder verbinding geen beweging)

• Eye-openers + goede voornemens + evaluatie

• Einde 16.00uur 

Werkwijze 

Theorie wordt interactief en ervaringsgericht opgebouwd op basis van voorbeelden van 
casussen van zowel de vormingswerker en deelnemers. Meer dan enkel inzicht geven in 
bepaalde denkkaders en visies, gaan we vooral aan den lijve ondervinden wat 
voor onszelf, en voor onze medewerkers

 

Richting betrokken en bevlogen medewerkers 
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elkom & programmatoelichting + afspraken + doelen  

Kennismaking: interview + terugkoppeling  

Coachen wat is het wèl, wat is het niét (eigen ervaring delen) 

Beetje psychologie: waarom doen mensen wat ze doen: ijsberg 

                                PAUZE  

Oefening ijsberg: waarom doe ik/mijn medewerker wat ik/hij doe

eranderen v/h gedrag van anderen vraagt veranderen van 

LUNCH 12.30 – 13.00UUR 

Coaching gekaderd: waar past coaching binnen mijn managementtaken? He

heb geen tijd om te coachen! 

Reflectietijd (individueel of in 2-tal): hoe vervul ik op dit moment mijn 4 ‘petten’?

Hoe begin ik eraan: tips en tricks + ideeen van deelnemers  

Ervaren en oefenen met coaching: 3-tal  

PAUZE  

Terugkoppeling/ruimte voor vragen 

Basiscompetenties coaching (zonder verbinding geen beweging)

openers + goede voornemens + evaluatie 

Theorie wordt interactief en ervaringsgericht opgebouwd op basis van voorbeelden van 
casussen van zowel de vormingswerker en deelnemers. Meer dan enkel inzicht geven in 
bepaalde denkkaders en visies, gaan we vooral aan den lijve ondervinden wat 

en voor onze medewerkers kan betekenen.  

 

ik/hij doe(t): 2-tal 

gedrag van anderen vraagt veranderen van ons 

Coaching gekaderd: waar past coaching binnen mijn managementtaken? Help, ik 

tal): hoe vervul ik op dit moment mijn 4 ‘petten’? 

Basiscompetenties coaching (zonder verbinding geen beweging) 

Theorie wordt interactief en ervaringsgericht opgebouwd op basis van voorbeelden van 
casussen van zowel de vormingswerker en deelnemers. Meer dan enkel inzicht geven in 
bepaalde denkkaders en visies, gaan we vooral aan den lijve ondervinden wat coaching 



 

In opvolging van deze introductiedag kunt u een vervolgtraject of executive 
coachingstraject volgen. Neem contact op met Mieke Kestelyn (mieke@psyetc.be)

Vormingswerker 

De introductiedag wordt verzorgd door Jenny Giezeman 
gecertificeerd trainer & coach, 
coaching, executive coaching en 
communicatie en grote bron van inspiratie voor mezelf. 

Het is haar passie om mensen te begeleiden in het leven van h
gehele potentieel … én bij te dragen aan een wereld waarin mensen liefdevol
samenleven. 

Tijdens de workshop wil ze u graag laten kennismaken met
mogelijkheden van coaching. Zij wil 
naar ‘lastige boodschappen’ 
aan de slag kunt. Door achter de boodschap
kijken en luisteren. Door onze medewerkers te zien in hun behoeftes geraken we op 
koers, richting productiviteitswinst, richting betrokken en bevlogen medewerker

Datum  

Plaats 

Tijdstip 

Groepsgrootte 

prijs 

Inschrijven 

lunch 

 

 

introductiedag kunt u een vervolgtraject of executive 
Neem contact op met Mieke Kestelyn (mieke@psyetc.be)

De introductiedag wordt verzorgd door Jenny Giezeman 
gecertificeerd trainer & coach,  een gevestigede waarde m.b.t. 
coaching, executive coaching en ondermeer geweldloze 

rote bron van inspiratie voor mezelf.  

Het is haar passie om mensen te begeleiden in het leven van hun 
e dragen aan een wereld waarin mensen liefdevol

u graag laten kennismaken met uitgangspunten
coaching. Zij wil je op een andere manier laten kijken en

 en ‘lastig gedrag’ en je tips meegeven, waarme
achter de boodschap en achter het gedrag van medewerkers te 

Door onze medewerkers te zien in hun behoeftes geraken we op 
koers, richting productiviteitswinst, richting betrokken en bevlogen medewerker

6 oktober 2015 

Poperingseweg 226, Vlamertinge
9u30-16u 
10 deelnemers 
192,67€/pp ex BTW + accreditering 
wordt voorzien 
mieke@psyetc.be 

Lunch inbegrepen  

introductiedag kunt u een vervolgtraject of executive 
Neem contact op met Mieke Kestelyn (mieke@psyetc.be) 

e dragen aan een wereld waarin mensen liefdevol 

uitgangspunten, kaders en 
kijken en luisteren 

en je tips meegeven, waarmee je direct 
en achter het gedrag van medewerkers te 

Door onze medewerkers te zien in hun behoeftes geraken we op 
koers, richting productiviteitswinst, richting betrokken en bevlogen medewerkers. 

Poperingseweg 226, Vlamertinge 

+ accreditering 


