
Opleiding  
Coach(end leidinggeven)

Februari 2022 t/m januari 2023

Je ziet vaak snel waar zaken spaak lopen bij 
mensen en tussen mensen. En je ziet de kansen 

die die momenten voor alle betrokkenen met 
zich meedragen. Je ziet alleen nog niet altijd 

even helder wat jij kan doen om er voor te 
zorgen dat die kansen ook benut worden. Je 

vraagt je nog wel eens af wat jouw aandeel 
kan zijn om de mensen om je heen te helpen 

zichzelf en de manier waarop ze samenwerken 
in beweging te brengen. Herken je jezelf 

hierin? En ben je er klaar voor om soms 180 
graden anders te kijken naar jezelf en naar de 

mensen met wie je werkt? Dan is dit misschien 
wel de opleiding die je zoekt. Ontdek 

verrassende nieuwe mogelijkheden om de 
mensen en de teams om je heen te helpen bij 
het behalen van hun doelen op persoonlijk en 

professioneel vlak.

Voor wie?
+	 Mensen	die	leidinggeven	en	zich	een	coachende	stijl	eigen	

willen maken waarin ze hun eigenheid als leider meer tot 
uitdrukking willen laten komen

+ Mensen die interne (team)coach in hun eigen organisatie 
willen	worden,	of	dat	al	zijn	en	toe	zijn	aan	hun	volgende	
stap als coach

+ Mensen die zich willen ontwikkelen tot (team)coach, al of niet 
vanuit	een	eigen	praktijk,	of	dat	al	zijn	en	zich	verder	willen	
ontwikkelen in hun vak

Doel?
Vaardiger worden in het vanuit autonomie en eigenheid 
beïnvloeden van intra-actie, interactie en groepsdynamiek. En 
zo	jezelf,	je	collega’s	en	je	team	beter	en	beter	helpen	bij	het	
behalen van de doelen die jullie hebben gesteld.

Wat je mag verwachten? 
Tijdens	deze	interactieve	opleiding	werk	je	met	voorbeelden	
uit	je	eigen	dagelijkse	praktijk	Na	iedere	bijeenkomst	ga	je	



naar huis met nieuwe inzichten en vaardigheden die je 
meteen	kunt	gebruiken	in	je	werk.	Je	doet	een	flinke	dosis	
zelfkennis, mensenkennis en psychologisch inzicht op en 
je gereedschapskist als coach(end leidinggevende) is aan 
het	eind	goed	gevuld.	Alles	wat	er	tijdens	de	opleiding	
gebeurt	–	dat	kunnen	ook	lastige	situaties	zijn	–	gebruiken	
we om van te leren. Weerstand gaan we niet uit de weg, 
maar gebruiken we juist om verder te komen. Ben je op 
zoek	naar	een	uitdagende	opleiding	die	bijdraagt	aan	het	
behalen	van	de	resultaten	die	jij	voor	ogen	hebt	en	zelfs	
meer dan dat, dan is dit de opleiding voor jou.

Wat leer je?
+	 Scherper	zien	wat	er	speelt	bij	en	tussen	mensen

+	 Alles	wat	er	speelt	in	het	hier	&	nu	gebruiken	tijdens	je	
gesprekken

+ De juiste vragen stellen en de ander helpen ze te 
beantwoorden

+	 Door	alle	weerstand	heen	de	groeimogelijkheden	
zien en benutten

+	 Zonder	oordeel	kijken

+ Op je intuïtie vertrouwen

+	 Doortastend	zijn	als	het	moet

+ Problemen op te lossen precies daar waar ze ontstaan 
zijn

+ Helder zien waar en hoe je ontwikkeling op gang kan 
brengen en versnellen

+	 Werken	met	nieuwe	manieren	van	kijken	naar	mensen	
en teams en hun ontwikkeling

Als je de opleiding hebt gevolgd…
+ doorzie je situaties beter 

+ pak je meer aan, pak je meer door en pak je meer de 
essentie

+	 ben	je	steviger,	stabieler	en	invloedrijker

+	 ben	je	duidelijker	in	wat	je	van	jezelf	en	van	anderen	
vraagt

+ ben je meer bezig met wat je wél wilt en hoe het wél 
kan

+ heb je meer verbinding met de mensen om je heen

+ ben je relaxter en effectiever

Wat levert het je team op? 
Je	kijkt	met	een	scherpe	blik	naar	je	team	en	alle	
interacties in je team. Daardoor zie je goed wat er echt 
speelt en waar winst is te behalen. Je weet wat je te doen 
staat om je teamleden te stimuleren daarmee zelf aan de 
slag te gaan. Problemen worden door iedereen meer en 
meer gezien als leermomenten en ook zo benaderd. Het 
aantal onnodige ‘drama’s’ neemt zichtbaar af waardoor er 
veel	energie	vrijkomt	voor	zaken	die	er	echt	toe	doen.	

Praktische informatie
Investering

12 cursusdagen

Data

+ Blok 1 : dinsdag 8 en woensdag 9 feb 2022

+ Blok 2 : woensdag 6 en donderdag 7 april 2022

+	 Blok	3	:	donderdag	16	en	vrijdag	17	juni	2022

+	 Blok	4	:	donderdag	29	en	vrijdag	30	sept	2022

+ Blok 5 : woensdag 23 en donderdag 24 nov 2022

+ Blok 6 : dinsdag 17 en woensdag 18 januari 2023

Tijd

Alle dagen 9.30u - 17.00u

Locatie

Deze opleiding volg je op onze locatie aan de Heerenweg 
28	in	Heiloo.	We	zijn	goed	bereikbaar	met	zowel	OV	als	
auto. Er is voldoende parkeergelegenheid. 

Kosten

€ 3.285

Wij zijn AYWE 
AYWE staat voor I & WE. De ‘I’ staat voor ‘ik’. 
Hoe meer je jezelf bent, hoe meer je als vanzelf 
positief	bijdraagt	aan	de	mensen	om	je	heen.	
Dat	is	het	‘wij’.	Het	is	onze	passie	om	mensen	
te helpen zich steeds bewuster te worden 
dat	we	veel	groter	zijn,	veel	meer	kunnen	en	
veel meer met alles en iedereen om ons heen 
verbonden	zijn	dan	we	vaak	denken.	Zo	levert	
AYWE	een	bijdrage	aan	een	wereld	die	werkt	
voor iedereen.

Ben je enthousiast en wil je onderzoeken 
of deze opleiding iets voor je is? Of heb 
je vragen? Mail dan naar hello@aywe.nl 
of bel +31 (0)72 888 30 87. We helpen je 
graag. 

Heerenweg 28   +   1851 KS Heiloo   +   +31 (0)72 888 30 87 

www.aywe.nl   +   hello@aywel.nl
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