Coaching
in en als beroep

De basis voor iedere coach en
coachend leider
Coaching in en als beroep (CIEAB) is een stoomcursus coaching. Je leert, oefent
en ervaart tijdens deze driedaagse training wat coaching is. Je wordt volledig
ondergedompeld in het vak. Ook krijg je je eerste coachees. Daarnaast neem je
stof tot nadenken over jezelf mee. Je wordt namelijk zelf ook gecoacht.

Gratis adviesgesprek?

Bel 085-9025551

Waarom
Een basiscursus coaching. Je krijg inzicht
in wat coaching wel én niet is.
Je leert jezelf profileren. Als mens en in je
rol als coach.
Een onmisbare toevoeging op je
coachtoolbox. Je leert werken met 15
modellen.
Je leert coachend leidinggeven. Ook
geschikt voor iedereen die coachend leiding
wil geven in zijn organisatie.

Voor wie
Je hebt minimaal 1 tot 3 jaar werkervaring. Je wilt reflecteren op je eigen
gedrag en leiderschap daarover nemen. Je coacht al in je werk en wilt dat
nog beter doen. Je wilt leren werken met goede coachmodellen. Of je wilt
van coaching je beroep maken. Daarom schrijf je je in.

Opbouw en duur
Het programma duurt 3 dagen. Dit is opgesplitst in 2 dagen training en een
terugkomdag. Je krijgt vooraf een schriftelijke intake.

Gratis adviesgesprek?

Bel 085-9025551

Bring outs
Deze training biedt een basis om als coach aan de slag te kunnen. Het is de
perfecte aftrap voor een carrière als coach en een onmisbare toevoeging
op je professionele coach-toolbox.

Certificaat
Als je het hele programma hebt gevolgd, krijg
je een certificaat. Je kunt dit met trots delen,
bijvoorbeeld op je LinkedIn pagina.

Deelnemers
We werken met maximaal
15 deelnemers.

Gratis adviesgesprek?

Bel 085-9025551

Programma
Tijdens de driedaagse training is er aandacht voor:

Het coachgesprek

De rol van de coach
Als coach ben je een ondersteuner – geen oplosser. Je

Hoe bouw je een gesprek op? Wat is een coachcontract?

bent vertrouwenspersoon – geen vriend. Je leert de

En hoe creëer je een vertrouwde coachomgeving? Alle

juiste vragen stellen, zodat jouw coachee zelf zijn of haar

belangrijke zaken komen aan bod.

antwoorden vindt.

Vaardigheden van een coach

Weerstand

Als coach moet je goed kunnen luisteren en begrijpen wat

In bijna elk coachgesprek krijg je te maken met

er wel én niet wordt gezegd (tussen de regels door lezen).

weerstand. Hoe ga je daar op een goede manier mee om?

Ook moet je jezelf kunnen beheersen. Zo krijg je inzicht in

En wat moet je vooral niet doen? We geven je de juiste

jezelf en gaat daarmee aan de slag.

handvatten.

Tijdens de terugkomdag ga je met het geleerde
aan de slag: Je reflecteert en verdiept je kennis
en vaardigheden.

Gratis adviesgesprek?

Bel 085-9025551

Werkwijze
We willen impact maken. Onze programma’s moeten daarom
zo effectief – en leuk! – als mogelijk zijn. De volgende drie
principes leggen we naast alles wat we doen.

Focus op mindset en capaciteiten
We leren je geen trucjes!
We kijken naar de context
Je ontwikkelt sneller als jouw omgeving
betrokken is.
Aan
pa
(opl kken
o
vera ssen,
nder
en)

Het gaat om resultaat
Het gaat om groei die bijdraagt aan
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Onze programma’s zijn interactief en dynamisch, geen
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enkele dag is hetzelfde. Elke module is ontworpen vanuit
de meest actuele theoretische concepten en modellen. We
doen veel ervaringsoefeningen en sluiten altijd aan bij jouw
werkcontext. Daardoor kun je het geleerde al direct
toepassen in jouw dagelijkse praktijk.
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Kosten & locatie
Je betaalt voor de training 1.695 euro excl BTW.
Als je de training privé volgt, of als jouw werk een van btw-vrijgestelde organisatie is,
dan betaal je geen BTW.
Geef dit even aan op het inschrijfformulier of als je je telefonisch aanmeldt.
De training vindt plaats in House of Brout in Breukelen. Je overnacht in een hotel in de
buurt wat wij voor je regelen. De prijs is trouwens inclusief de overnachting en alle
overige kosten.

Trainingsmateriaal
Werkboek CIEAB

Betaalwijze
Als je je hebt aangemeld, ontvang je van ons de factuur. De betaling
ontvangen we graag binnen 30 dagen, maar uiterlijk vóór aanvang van
de training.

Veilig trainen
House of Brout is ingericht op anderhalve meter afstand. We hebben
duidelijke hygiëneregels en goede -faciliteiten. Alle veiligheidsmaatregelen vind je op www.brout.nl/coronamaatregelen.

Leveringsvoorwaarden
Kijk voor onze leveringsvoorwaarden op
www.brout.nl/leveringsvoorwaarden.

Gratis adviesgesprek?

Bel 085-9025551

Wat je misschien
nog mist
Gratis adviesgesprek

Wil je sparren met onze adviseurs of ‘Coaching in en als
beroep’ past bij jouw leervraag? Ze helpen je graag de juiste
keuze te maken. Ze zijn er iedere dag van 09.00 – 17.00 uur
via 0346 – 23 71 40 of goingbrout@brout.nl.

Plek reserveren
Ben je enthousiast en wil je alvast een optie nemen?
Dat kan, we houden dan voor een bepaalde tijd
een plek voor je vrij. Zo heb je wat meer tijd om te
beslissen.

Samen met collega’s

Lijkt deze training je iets om samen met collega’s te doen?
‘Coaching in en als beroep’ verzorgen we ook incompany, op maat
gemaakt voor jouw organisatie. Meer weten? Vraag dan een
gesprek aan via goingbrout@brout.nl.

Coaching
Coaching helpt om alles wat je over jezelf hebt geleerd, toe te passen
in je werk en in je dagelijkse leven. Daarom adviseren we om je training
uit te breiden met coaching. Je kunt kiezen voor 3 of 6 uur persoonlijke
coaching.

Gratis adviesgesprek?

Bel 085-9025551

Over
Brout
Brout laat jou, je team en je
organisatie groeien
Alles begint met bewustwording. Van wat er al is. En van wat er (nog) niet is. Dáár gaan
we mee aan de slag. Via Brout School bieden we een aantal vaste programma’s voor
elk niveau. Je leert van elkaar. Soms is maatwerk toch een betere oplossing. Bij Brout
Tailormade gaan we samen om de tafel en maken we een uniek ontwikkelprogramma
voor jouw organisatie. Coaching is onderdeel van alles wat we doen. Natuurlijk kun je
deze support ook krijgen zonder een programma te volgen.

We beginnen altijd bij het eind. Aan een training die alleen leuk is, heb je niets. Het
gaat om impact. Welk gedrag wil je meenemen van de training naar de werkvloer?
Jouw doel vertalen we naar concrete, meetbare resultaten.

De basis van verandering
De vraag is altijd: ‘Wat doe ik dat dit gebeurt?’ Daarom werken we met de 3i’s:
inzicht, impact en invloed. Duurzame verandering ontstaat wanneer iemand
inzicht heeft in het eigen gedrag, de impact van de consequenties ervaart en
invloed ontwikkelt om te veranderen. Zo komt verandering van binnen (inzicht)
naar buiten (gedrag). Geen trucjes of ingewikkelde methodes. We voegen niets
toe, maar trekken het eruit. We bring out your best. We houden het luchtig waar
het kan en confronteren wanneer nodig.

Ready to go brout? Neem contact met ons op. We helpen je graag! Bel 085-9025551

Inzicht
Impact
Invloed

klik hier en
schrijf je
direct in!
Bellen of mailen
kan ook!

Contact
085-902 5551
goingbrout@brout.nl
Adres
Zandpad 42
3601 NA Maarssen

www.brout.nl
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