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Je bent leidinggevende: gedreven en je werkt hard. Toch heb je moeite om het
niveau van je medewerkers omhoog te brengen. Hoe werk je aan motivatie,
inspiratie en zelfstandigheid? Hoe pak je dit praktisch aan, zonder de doelstellingen
van je organisatie uit het oog te verliezen? Deze opleiding is het antwoord op
zulke vragen. Je richt je aandacht op de ontwikkeling en ontplooiing van je
medewerkers. Hierbij focus je je op iemands potentiële kwaliteiten waardoor hij
of zij met meer plezier betere resultaten zal leveren. Je leert effectiever met je rol
als coachend leidinggevende om te gaan en je krijgt handvatten aangereikt om je
coachingsvaardigheden nóg meer in te zetten.
Door je eigen coachingsstijl te ontwikkelen en die in te zetten leer je niet alleen het
beste uit je medewerkers op individueel niveau te halen, maar ook de algehele
samenwerking te verbeteren. Je zult merken dat het vergroten van het zelfsturend
vermogen en eigenaarschap van je team enorm zal helpen bij het behalen van het
beste resultaat.
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Deze opleiding is geschikt voor
Leidinggegevenden, teamleiders,
(HR-)managers en ondernemers
die medewerkers willen
stimuleren en motiveren.
Zeer geschikt voor:
• beginnend leidinggevenden
• voor het opfrissen van
motivatietechnieken voor
meer ervaren leiders.

De kern van deze opleiding is het leren
motiveren van je medewerkers. Binnen
deze opleiding leer je:
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•
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•
•
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Coachend leidingeven op een
inspirerende wijze toe te passen
zodat je meer positieve invloed
krijgt als leidinggevende.
Verhogen van de productiviteit op
de werkvloer.
Vaardigheden ontwikkelen voor
coachende gespreksvoering
zodat je verzuim of
functioneringsproblemen beter
kunt voorkomen.
Op inspirerende wijze te sturen op
resultaat.
Medewerkers ondersteunen op
een manier dat ze privé en zakelijk
beter in balans blijven.

Toepassen van coachend
leidinggeven, ook als het team
weinig fysiek samenkomt.
Herkennen wat een coachvraag zou
kunnen zijn.

Schrijf je nu in!
Inschrijven is mogelijk voor
verschillende data in het
jaar.
Neem contact op
met Marloes voor
meer informatie:
coachopleiding@gortcoaching.nl of bel naar
088 - 170 1530
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ACHTERGROND GORT
GORT is een familiebedrijf en specialist in coaching, loopbaanadvies,
psychologen, outplacement en coachopleidingen met meer dan 800
locaties in heel Nederland. Wij bedienen de grootzakelijke markt,
overheidsinstanties, het MKB én particulieren.
Ons bureau is in 2009 opgericht door coach en psycholoog drs.
Tosca Gort en gegroeid door enthousiaste klanten die een inspirerend
traject hebben doorlopen. Naast coaching en outplacement hebben
wij een team van psychologen en leiden wij mensen op tot coach en
leidinggevende.
MISSIE
1 miljoen waardevolle inzichten, dat is wat we willen bereiken in
Nederland: onze missie is om positieve impact te maken op de
levens van mensen.
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