
Vanuit passie voor je vak ben je doorgegroeid tot leidinggevende. Leidinggeven vraagt echter om hele 

andere vaardigheden. Hoe krijg je jouw medewerkers in beweging? Hoe creëer je de juiste sfeer in jouw 

team? Weet je wat de talenten van jouw teamleden zijn en benutten zij deze? Hoe ga je om met weerstand 

en conflicten?

Wil je antwoord op deze vragen en een eigen stijl van leidinggeven ontwikkelen?

Maak dan een volgende stap in je carrière met de opleiding Coachend Leiderschap!

Iets voor jou?

De opleiding Coachend Leiderschap is geschikt voor leidinggevenden 
die een cultuur willen creëren waar ruimte is voor ontwikkeling en 
mensen graag willen werken. 

Wat is Coachend Leiderschap?

Om je team in beweging te krijgen, is het belang- 

rijk dat medewerkers zich gehoord voelen, 

betrokken zijn en voldoende uitgedaagd worden. 

Coachend leiderschap is dé manier om mede- 

werkers te binden en te boeien. Als coachend 

leidinggevende heb je oog voor het talent van de 

mensen om je heen en coach je ze bij hun taken 

en werkzaamheden. Er ontstaat een open en 

transparante cultuur, waarin mensen naar elkaar 

luisteren, maar ook elkaar durven aanspreken.

Wat leer je in de opleiding?

Aan de hand van verschillende werkvormen, 

rollenspellen en theorieën maak je de rol van 

coachend leider snel eigen. Je kunt rekenen op 

een praktische aanpak. Na elke bijeenkomst ga je 

met opdrachten de praktijk in. Je leert jezelf beter 

kennen en jouw sterke punten én die van je team 

nog beter benutten. 

Deze onderwerpen komen aan de orde:

> Jouw stijl als leidinggevende 

> Effectieve communicatie

> Omgaan met weerstand 

> Eigenaarschap en verantwoording stimuleren

> Delegeren en controleren

> Coachend leidinggeven én resultaten bereiken

OPLEIDING COACHEND LEIDERSCHAP

‘Van vakmanschap naar leiderschap’

> www.bureaukek.com      info@bureaukek.com      Dijckerhoek 7,  2692 GZ ‘s-Gravenzande



 Praktisch

> 7 middagsessies (13.30 – 17.00 uur)

> We werken in kleine groepen 

> Investering: € 1.950 excl. BTW (inclusief syllabus)

> Certificaat na afronding

> Locatie: Dijckerhoek 7 te ‘s-Gravenzande

> Kijk op de website voor de startdata

 Dit is Bureau KeK

De opleiding Coachend Leiderschap wordt 

gegeven door Joke Kras en Irene van der Knaap 

van Bureau KeK. Wij zijn ervaren coaches/trainers 

en weten als geen ander hoe we talenten kunnen 

laten groeien. Onze roots liggen in het Westland 

en dat zie je terug in onze nuchtere, praktische en 

resultaatgerichte aanpak.

Joke Kras
06 810 97 836

joke@bureaukek.com

Irene van der Knaap
06 420 99 582

irene@bureaukek.com

Waarom bij Bureau KeK?

Wij kennen de valkuilen van trainingen en cursussen: ondanks alle inspiratie en tools die je hebt 

meegekregen val je soms toch weer terug in je oude, vertrouwde gedrag. Bureau KeK blij� betrokken 

tot er verandering gerealiseerd is. Daarom organiseren wij onder andere na afloop van de opleiding 

intervisiebijeenkomsten. 

Aanmelden

Wil jij de stap zetten naar Coachend Leiderschap? Meld je dan aan voor de eerstvolgende opleiding. 

Na aanmelding (info@bureaukek.com) plannen wij een intakegesprek om samen te kijken of deze 

opleiding aansluit bij jouw wensen en verwachtingen. 

Meer weten? Bel of mail naar Bureau KeK


