
Psychotherapie Etcetera – Meenseweg 406

                                             – Graaf de Smet de Naeyerlaan 61 

 

Coachende vaardigheden.

Doelgroep 

Iedereen die omwille van zijn beroep te maken heeft met de opdracht tot 

het ‘coachen’ van (vrijwillige) medewerkers, teams of (werk)groepen.

Programma en doelstellingen

Coaching is een begrip die vandaag alomtegenwoordig lijkt. Je hoort 

mensen overal deze term in de mond nemen. Maar wat is coaching? 

Wanneer wordt het aangewend? Wat kan men ervan verwachten? Is 

vragen stellen toereikend? Hoe bied ik psychologische onderste

taakondersteuning aan? 

We verhelderen bovenstaande vragen en gaan na hoe coachend 

leiderschap geconcretiseerd kan worden. 

Werkwijze 

Er wordt een theoretisch kader geboden en via oefeningen en casussen 

gaan we in op coachende vaardigheden.

Vormingswerker  

Mohsen Zagheden, coach van (school) teams en organisaties, 

psychotherapeut. 

 

Duur ½ dag

Groepsgrootte maximum 15 deelnemers

Code vorming MZ/001
Prijs 325
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Iedereen die omwille van zijn beroep te maken heeft met de opdracht tot 

het ‘coachen’ van (vrijwillige) medewerkers, teams of (werk)groepen. 

Coaching is een begrip die vandaag alomtegenwoordig lijkt. Je hoort 

mensen overal deze term in de mond nemen. Maar wat is coaching? 

Wanneer wordt het aangewend? Wat kan men ervan verwachten? Is 

vragen stellen toereikend? Hoe bied ik psychologische ondersteuning en 

We verhelderen bovenstaande vragen en gaan na hoe coachend 

Er wordt een theoretisch kader geboden en via oefeningen en casussen 

, coach van (school) teams en organisaties, 
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