
Basistraining 
Persoonlijke Coaching
De sleutel tot ontwikkeling van anderen

Wil jij je oriënteren op wat jouw rol als Persoonlijke Coach kan 

zijn in de persoonlijke groei en ontwikkeling van anderen? In 

deze basistraining leer je hoe je de grondbeginselen van het 

coachen kunt hanteren. Waardoor je in staat bent anderen 

te begeleiden op een andere manier naar zichzelf, hun 

persoonlijke effectiviteit, kansen en mogelijkheden te kijken. 

Je stelt anderen daarmee in staat hun innerlijke drijfveren en 

wensen te ontdekken en te ontwikkelen op een manier die bij 

hun past.

Doel
Na afloop van de Basistraining Persoonlijke Coaching ben je 

in staat mensen te faciliteren in hun reis naar meer inzicht, 

bewust handelen en persoonlijke ontwikkeling. Je gaat uit van 

de zelfverantwoordelijkheid en het zelflerend vermogen van de 

ander en dat weet je te stimuleren en in beweging te zetten. Je 

bent in staat jezelf als coachinstrument in te zetten en effectief 

te matchen met de ander.
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Voor wie 
 ▪ iedereen die specifieke coachvaardigheden wil inzetten

 ▪ iedereen die door het gebruik van coachtechnieken, anderen 

in gesprekken – als dan niet functionele -  feedback wil geven 

op zijn handelen, attitude en zienswijze zonder dat de ander 

zich aangevallen voelt

 ▪ iedereen die in de coachrol wil groeien en/of zich oriën-

teert of bij wie professioneel Persoonlijk Coachen & Ontwikkel 

Coachen past

 ▪ je hebt zelf gewerkt aan jouw eigen persoonlijke ontwik-

keling en minimaal de Mandelatraining van Corinor gevolgd. 

Mocht je een ander persoonlijk ontwikkeltraject gevolgd heb-

ben, dan is een voorafgaand intakegesprek noodzakelijk

Inhoud
Inleiding tot coachen:

 ▪ Persoonlijk Coachen, wat houdt dat in?

 ▪ Type coachgesprekken en de verschillende coachtechnieken

 ▪ Hoe bouw ik een effectief coachgesprek op.

 ▪ Coachen, wat komt er allemaal bij kijken?

Je rol als coach:

 ▪ Opbouwen van veiligheid, hoe doe je dat?

 ▪ Afstemmen op de communicatie van de ander (luisteren,  

 kijken, waarnemen, afstemmen op de communicatiestijl  

 van de ander)

 ▪ Projectie en zelfreflectie, wat is van jou en wat van de ander

 ▪ Coachen, hoe doe je dat?

Jouw praktijk:

 ▪ Oefening en herkennen van belemmerende patronen

 ▪ Vraagtechnieken om de ander te helpen zijn eigen  

 belemmerende patronen te ontdekken

 ▪ Basistechnieken op het in beweging brengen van  

 belemmerende patronen

Resultaat en ervaring
Ervaringen die deelnemers terugkoppelen na de BPC zijn:

“De training is effectief, in korte tijd heb ik de basisprincipes van 

coaching aangereikt gekregen en ze leren toepassen” 

“Ik heb geleerd om een coachee haar eigen drijfveren te laten 

vinden en daarmee de persoonlijke effectiviteitsontwikkeling 

voor zichzelf te creëren”

“Ik heb nieuwe inzichten in het communiceren met mensen 

zowel zakelijk als privé”

 “De BPC heeft mij meer inzicht in de mens gegeven, waardoor 

er meer begrip en contact is ontstaan”

“De training is een mooie aanvulling op mijn persoonlijke en 

zakelijke ontwikkeling”

 “Ik herken de communicatiestijl van de ander veel sneller 

waardoor ik in staat ben in de communicatiestijl van de ander 

te communiceren en gesprekken hierdoor veel transparanter 

en eerlijker zijn”

“Ik realiseer me nu pas hoe belangrijk en lastig het is om out-

focus te zijn”

Duur & Investering
Deze praktijkgerichte training bestaat uit 7 dagdelen, bestaande 

uit 2 aaneengesloten dagen. Met een praktijkmiddag circa 

4 weken later. De eerste dag wordt gestart om 10.00 uur en 

eindigt de tweede dag om 21.30 uur. De praktijkmiddag vindt 

plaats van 13.00 – 17.00 uur. Voor de exacte data en kosten zie 

www.corinor.nl of het inschrijfformulier.

Locatie
De Basistraining Persoonlijke Coaching wordt gehouden op 

een inspirerende locatie: Conferentiecentrum Bovendonk te 

Hoeven. Zie www.bovendonk.nl

Aanmelding & Informatie
Je kunt je aanmelden door het inschrijfformulier ingevuld naar 

ons te retourneren. Toelating geschiedt op basis van de mate 

van jouw eigen persoonlijke ontwikkeling. Neem voor meer 

inhoudelijke informatie contact met ons op. 
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Baronielaan 301
4835 JN  Breda

+31 (0)76 503 11 70
info@corinor.nl
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