
Paradoxaal genoeg vraagt zelforganisatie  
juist om meer ‘sturing’ dan voorheen

Als coachend leidinggevende moet u uw medewerkers de weg wijzen in belangrijke 

thema’s en er tegelijkertijd voor zorgen dat hun intrinsieke motivatie positief wordt 

gestimuleerd. Maar hoe beïnvloedt u deze zogenaamde ‘onderstroom’ bij uw teamleden 

zodat zij zelf de beoogde resultaten behalen? 

30 september en 7 oktober 2021 | Soesterberg

TWEEDAAGSE OPLEIDING

Coachen in de 
Zelforganisatie

Tijdens de tweedaagse  

opleiding Coachen in de 

Zelforganisatie leert u van  

onze gecertificeerde coaches 

hoe u de balans vindt tussen 

ruimte geven en op een goede 

manier kaders formuleren  

en krijgt u een gedegen 

voorbereiding op deze nieuwe 

manier van leidinggeven.

   Wat de valkuilen zijn van zelforganiserende  

teams en wat uw plek als coach daarin is

   Met welke onderscheidende vragen u  

intrinsieke motivatie kunt beïnvloeden

   Hoe u zelforganiserend vermogen en persoonlijk  

leiderschap bij uw medewerkers stimuleert

‘Je leert oog te hebben voor de drijfveren van mensen binnen je team.’  
Oud-deelnemer

managersacademie.nl/coachen

U LEERT

100%
aanbeveling door  
oud-deelnemers

http://www.managersacademie.nl/coachen


Programma
30 september en 7 oktober 2021 | Soesterberg

DAG 1 - 30 SEPTEMBER 2021
09.00 Ontvangst met koffie en thee
     

09.30 Opening en uitleg van de dag 
     

10.15  Hoe voorkomt u een slechte start? Fases en onderliggende weerstand

   In welke mate zijn uw teams zelforganiserend? Waar lopen teams in  

de praktijk in fases tegenaan? 
     

11.15 Koffie- en theepauze
     

11.30  De bovenstroom: werkafspraken maken en besluiten nemen

   Hoe ontwikkelt u een zelforganiserend team? Welke kaders moeten  

er zijn om het team optimaal te laten functioneren?     
     

12.45 Lunch
     

13.45  De nieuwe rol van leidinggevende van zelforganiserende teams

   Hoe geeft u richting en stelt u grenzen? Hoe laat u het team zelf sturen?  

Wat moet u vasthouden en wat moet u loslaten? 
     

15.00 Koffie- en theepauze
     

15.15  De onderstroom: drijfveren herkennen en het belang van empathie

     Hoe kunt u uw teamleden de juiste vragen stellen en inspiratie ophalen bij uw mensen? 
     

16.30  Afsluiting en vooruitkijken naar dag 2

Jan  
de Vuijst
Executive  
coach en  
hoogleraar  
UvT

Elise van  
Doorne
Organisatie-  
en arbeids- 
psycholoog  
en coach

Alex  
Boon
Stemdocent  
en presentatie-
trainer 

managersacademie.nl/coachen

http://www.managersacademie.nl/coachen


TWEEDAAGSE OPLEIDING

Coachen in de Zelforganisatie

DAG 2 - 7 oktober 2021
09.00 Ontvangst met koffie en thee
     

09.30  Terugkoppeling op dag 1 en korte uiteenzetting van dag 2
     

10.00  Essentiele vragen en gedragingen die helpen bij ‘empathisch coachen’

   In een carrousel oefent u essentiële vragen en gedragingen die helpen bij  

‘empathisch coachen’ 
     

  Hoe zit het met uw eigen onderstroom?

   U maakt een afspraak, en krijgt als antwoord ‘ja’, maar u voelt ‘nee’. Wat gebeurt hier?  

Hoe zit het met uw zelfreflectie? Wat vindt ù belangrijk? Wat zijn ùw drijfveren?  
     

  Lunch
     

   Hoe stimuleert u persoonlijk leiderschap bij uw medewerkers?

   Krachtig persoonlijk leiderschap vraagt dat iemand bewust de leiding neemt over het  

inzetten van zijn of haar kwaliteiten, ze inzet wanneer dit effectief is en ze achter houdt  

wanneer ze niet bijdragen aan het realiseren van de doelen. 
     

   Omgaan met conflicten en weerstand in de zelforganisatie 

   In de zelforganisatie worden teams niet gedreven door regels, maar gaan met elkaar in  

discussie en met u om hun doel te bereiken. Dit kan soms leiden tot conflicten.  
     

16.00  Opstellen actieplan voor na de tweedaagse
     

16.30  Afsluiting, borrel en mogelijkheid om te netwerken

“Aha momenten”

“Praktijkgericht, veel  

persoonlijke aandacht”

“Concrete plannen om  

morgen mee te starten in  

sturing en juist niet sturen  

van teams”

Oud-deelnemers



Datum

30 september en 7 oktober 2021

Locatie

Kontakt der Kontinenten, Soesterberg

Tarief

€ 1.399,- per persoon (btw vrij)

Standaardtarief voor de primaire doelgroep*.

Inschrijven

Meer informatie en inschrijven via  

www.managersacademie.nl/coachen  

Doelgroep

*Primaire doelgroep: bestuurders, managers, leidinggevenden,  

professionals en overige geïnteresseerden in de volgende branches  

en sectoren: gezondheidszorg, zorg en welzijn, publieke sector,  

gemeentes, politiek, onderwijs en het bedrijfsleven.

Praktische informatie

Deelname is inclusief  
het boek Professioneel 
Adviseren van Jan de 
Vuijst t.w.v. € 60,85

Coachen in de Zelforganisatie

managersacademie.nl/coachen

TIP!

http://www.managersacademie.nl/coachen
http://www.managersacademie.nl/coachen

