
 

 

 

 

Training Resultaatgericht Coachen  

 

met aandacht voor zingeving 

 

 

Herken je dit? 

Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar 

niet de bijbehorende bevoegdheden. Beslissingen worden soms onderuitgehaald door een aanwezige 

baas. Je merkt dat je zelfvertrouwen daardoor afneemt. Hoe kan je toch effectief functioneren en wat 

kan een coach daarin betekenen? 

 

Je bent een leidinggevende en je wilt dat een medewerker bepaalt gedrag vertoont, bijvoorbeeld dat 

hij niet zo breedsprakig is. Dit zorgt er namelijk regelmatig voor dat collega’s hun zegje niet kunnen 

doen. Vaak raken ze al geïrriteerd als de medewerker begint met vertellen. Hoe kan je als 

leidinggevende in gesprek komen en zijn/haar gedrag en het effect ervan bespreken, zodat de 

medewerker zelf in actie komt en zijn gedrag bijstelt?  

 

Je wilt als loopbaanadviseur en of re-integratieconsulent meer en sneller rendement halen uit de 

contacten met je cliënten, je cliënten nog meer zelf in actie krijgen en ook de goede relatie in stand 

houden?  “Hoe kun je dat nog efficiënter en effectiever doen?”  

 

Je bent docent en je begeleidt studenten in hun leerproces? Hoe laat je ze verantwoordelijkheid nemen 

voor hun eigen leren, hoe krijg je ze in actie? 

 

Je bent decaan op een scholengemeenschap. Studenten komen bij jou met vragen over 

studievoortgang, keuzes maken op de arbeidsmarkt. Je moet ze steeds aanzetten tot actie. Waarom 

komen ze zelf niet in actie en wat kan jij daaraan doen? 

 

Je begeleidt mensen in verschillende situaties, hoe ondersteun je ze zodanig, dat ze eigenaar worden 

van hun eigen oplossingen, waardoor ze zelf in actie komen? 

 

Herken je een dergelijke situatie (of andere) en wil je daaraan (vanuit je functie) ondersteuning bieden, 

zodat iemand zijn talenten en kwaliteiten leert herkennen en deze nog beter leert benutten?  

Wil je mensen ondersteunen om vanuit hun kracht zelf in beweging te komen?  

Wil je als leidinggevende dat je medewerkers veel meer zelf het voortouw nemen?  

Wil je als docent dat de student zelf meer in actie komt? Wil je meer begeleiden op resultaat en 

zelfsturing?  

 

Dan is de training ‘resultaatgericht coachen’ mogelijk interessant voor jou. 



 

 

Inhoud 

Introductie 

We starten met kennismaken met elkaar, met de trainer, met coachen algemeen en met de methode 

progressiegericht werken. Op basis van een competentieprofiel van een effectieve coach en vanuit je eigen 

profiel formuleer je persoonlijke leervragen. Door vanaf het begin te werken aan een eindopdracht, waarbij 

deze persoonlijke leervragen uitgangspunt zijn, geef je sturing aan en neem je verantwoordelijkheid voor je 

eigen leerproces en kom je dus zelf in actie. Het werken in duo’s wordt opgestart en in de 

introductiebijeenkomst wordt coachen als algemeen thema nader onderzocht.  

 

Progressiegericht werken als methode 

We werken vanuit de progressiegerichte wijze van werken, die ervan uitgaat dat alle mensen over resources, 

talenten en kwaliteiten beschikken, waar ze zich mogelijk zelf nog niet van bewust zijn. Deze aanwezige 

resources, kwaliteiten en talenten kan hij inzetten voor wat hij wil bereiken, voor wat hij graag anders zou 

zien. Als begeleider (coach, docent, leidinggevende, trainer) leer je hoe je mensen kunt begeleiden bij het 

maken van hun eigen keuzes en inzetten van de eigen resources. Je onderzoekt samen met de ander wat het 

kader is waarbinnen hij moet werken en vanuit welke professionele rol je de ander het beste kan 

ondersteunen. 

 

Tijdens de training komt aan bod 

 

De training is gebaseerd op verschillende invalshoeken, die allemaal aan bod komen. 

 

1. De begeleider als inhoudelijk expert 

Daarbij ligt de nadruk op kennis van methodes, van technieken, van instrumenten, van het coachproces, om 

dat passend in te kunnen zetten. Op basis hiervan ben je in staat om je visie op begeleiden (verder) te 

ontwikkelen, zodat die visie als uitgangspunt kan dienen. 

 

2. De begeleider als procesbegeleider 

Daarbij zullen thema’s aan de orde komen als, hoe leren mensen, wat beweegt mensen (motivatie), hoe 

stimuleer je ze om in actie te komen, hoe ga je om met mogelijke ‘weerstand’? Welke vaardigheden kan je 

inzetten, welke houding wordt er van je gevraagd? Kortom hoe begeleid je processen die bij mensen een rol 

spelen bij leren, bij zelfsturing, bij het nemen van eigen verantwoordelijkheid, bij het ondernemen van actie?  

 

3. De begeleider als persoon 

Als begeleider ben je het belangrijkste instrument. Het is van belang dat je zicht hebt (krijgt) op jezelf, o.a. 

op je eigen wijze van werken en het effect wat je hebt op anderen, op wat je kunt, op wat je zelf belangrijk 

vindt, op wat je drijft, op je waarden en normen, op je overtuigingen, kortom hier gaat het om: wie ben ik, 

wat kan ik en wat wil ik en hoe verhoudt zich dat tot het competentieprofiel van een effectieve begeleider.  

 

Tijdens de training komen allerlei thema’s die voortvloeien uit eerder genoemde invalshoeken aan bod, 

waarbij er ook zeker ruimte is voor eigen inbreng v.w.b. de inhoud van de training.  



 

 

 

 

 

Eindopdracht 

Gedurende de hele training van 10 bijeenkomsten werk je aan je persoonlijke leervragen in de vorm van het 

uitwerken van een eindopdracht. Deze eindopdracht vormt een rode draad voor je leerproces, waarbij je 

wordt begeleid door een medecursist, zodat er een vorm van ‘double loop’ leren zal plaatsvinden (dat wat je 

zelf ondergaat, kan je inzetten in je eigen momenten van begeleiding).  

 

Werkwijze  

 Gedurende alle bijeenkomsten zal er naast theoretische inleidingen met opdrachten worden gewerkt. 

Verder wordt er intensief geoefend met elkaar, het liefst m.b.v. eigen ingebrachte casuïstiek  

 Er wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen, waarbij gedurende de trainingsavonden de 

interactie met elkaar als zeer waardevol wordt ervaren. We werken tevens vanuit het principe van ‘double 

loop’ leren. Daarbij leggen we steeds de link tussen wat jij leert, hoe je leert, hoe je zelf in actie komt, 

hoe zelfsturend je zelf bent, hoe je jezelf motiveert, wat je zelf doet wanneer je weerstand ervaart met 

jouw werkzaamheden als begeleider. 

 Als start van de training begin je met het invullen van een competentieprofiel, zodat je voor jezelf je 

eerste persoonlijke leervragen kunt formuleren. Uiteraard is een leerproces een dynamisch proces, 

waarbij in de loop van de tijd deze leervragen waarschijnlijk aan verandering onderhevig zullen zijn. 

 Ter voorbereiding werken we met literatuur in de vorm van een boek, dat zelfstandig wordt bestudeerd. 

Daarnaast geven we per bijeenkomst aan hoe deelnemers zich het best kunnen voorbereiden op de 

volgende avond, om zoveel mogelijk rendement uit de training te halen. 

 Door tussen de bijeenkomsten te oefenen met de geleerde stof, haal je zoveel mogelijk rendement uit de 

training. Je kunt met allerlei mensen en vanuit verschillende functies oefenen met de methodiek. Daarbij 

geldt dat veel ‘vlieguren’ maken een must is, want uit onderzoek is gebleken dat mensen echt expert 

worden in een thema, wanneer ze er minsten 10.000 uren aan hebben besteed. Dit verwachten we 

natuurlijk niet van jou, maar het geeft wel aan dat je zelf bepaalt in welke mate je je het effectief 

begeleiden eigen maakt.  

 Deze training is ook interessant voor mensen, die nog weinig of geen ervaring met coaching hebben. Zo 

kan het zijn dat je nog geen leidinggevende, adviserende en of coachende functie hebt maar dat je een 

dergelijke functie wel ambieert of je maakt binnenkort deze stap in je loopbaan. Je kunt de training ook 

gebruiken als een onderdeel in je persoonlijke (professionele) ontwikkeling. Het zou wel mooi zijn 

wanneer je in de gelegenheid bent om de verschillende interventies, die je leert, te oefenen in de praktijk 

(en dat kan op vele verschillende manieren). 

 

 

  



 

 

 

 

Eerdere ervaringen van deelnemers  

Deelnemers reageren zeer positief op deze training. Wij noteerden onder andere de volgende quotes: 

 'Fijn om intuïtief handelen te kunnen koppelen aan methodisch, professioneel handelen'; 

 'In de praktijk merk ik dat ik steeds meer resultaatgericht ga denken en ook meer uit ga van wat wel kan 

i.p.v. wat niet'; 

 'Doeltreffend, verhelderend en 'met steeds de focus op het resultaat'; 

 'Veel herkenning van de verschillende theorieën, modellen e.d. en die kan ik nu weer veel effectiever 

inzetten'; 

 'Studiemateriaal was zeer uitgebreid en goed toepasbaar in de praktijk'; 

 'Oplossingsgericht werken (progressiegericht werken) leidt voor mij in de praktijk tot positievere 

gesprekken, die daardoor meer effectief zijn. Mijn teamleiders zien hiervan nu ook de meerwaarde in 

voor het team'; 

 'De theorie die steeds weer gebruikt werd was voor mij absoluut noodzakelijk om “oplossingsgericht 

werken” (progressiegericht werken) te kunnen toepassen'. 

 

Praktische informatie 

 

Duur 

De training duurt ongeveer 5 maanden. 10 trainingsavonden om de twee weken. Bovendien bieden wij je 

tijdens een aantal van deze trainingsavonden begeleide intervisie aan.  

 

Start 

Deze cursus start bij voldoende belangstelling in het voor- en/of najaar in de avond (18.30 – 21.45 uur). 

 

Locatie 

De trainingen vinden plaats in het gebouw van Saxion aan de Handelskade 75 in Deventer. Deze locatie is 

goed bereikbaar met het openbaar vervoer en ligt op loopafstand van het NS-station. 

 

Groepsgrootte 

De groep bestaat uit maximaal 12 cursisten.  

 

Afsluiting 

Na afloop van de training ontvangt je een bewijs van deelname van Saxion Academie Mens en Arbeid. 

 

Docent 

De training wordt verzorgd door een zeer ervaren trainer van de Academie Mens en Arbeid. 

  



 

 

 

Investering 

Het cursusgeld voor deze training bedraagt €1.150,-. Dit bedrag is inclusief leermateriaal, literatuur en 

catering (koffie, thee). Wij berekenen geen btw.  

 

Toelating 

De training is toegankelijk voor professionals met mbo+ of hbo werk- en denkniveau. Ervaring met 

leidinggeven, adviseren of coachen is een voordeel maar geen must. 

 

Accreditatie 

Deze cursus is geaccrediteerd door het HOBEON/SKO en gewaardeerd met 9 accreditatiepunten. 

 

Aanmelding 

Je kunt je via het aanmeldingsformulier aanmelden. Na aanmelding ontvang je bericht over de verdere 

procedure. 

 

Maatwerk – in-company 

Uiteraard is het mogelijk om voor uw organisatie maatwerk te leveren in de vorm van bijvoorbeeld een  

in-company traject. Vraag naar de mogelijkheden, wij denken graag met u mee. 

 

Persoonlijke vragen? Bel of mail voor een afspraak! 

 

Voor persoonlijke vragen en aanmelding kunt u contact opnemen met: 

 

Monique Kleefstra, projectcoördinator 

Telefoon:   088 – 019 3930   

Mobiel:   06-13046463 

E-mail:       m.kleefstra@saxion.nl     

 

Informatie is ook te vinden op www.saxion.nl/mensenarbeid 
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