
Bazen gaan tot de bodem

Wat is het?
Een compleet leiderschapsprogramma voor ervaren managers die effectiever willen werken. 
Tien dagen lang draait alles om nóg meer zelfkennis, talent herkennen, een topteam opzetten en 
behouden en alle bijbehorende vaardigheden. Zoals je van NONONS gewend bent, ga je naar huis 
met een gereedschapskist vol praktische tools, ervaringen en acties.

Wie?
Prijkt op jouw LinkedIn-pagina de titel leidinggevende, HR-professional, teamcoach en/of project-
manager én heb je het certificaat Coachend Leidinggeven (open of in company) in je zak? Hopelijk 
heb je nog een plekje over op de schouw, want deze Deep Dive is een mooie aanvulling. 

Wat?
Zet je stappenteller aan, want vooruitgang boeken zul je. Maak je klaar voor meer zelfconfrontatie: 
wat zijn jouw reflexen en wanneer gooien deze roet in het eten terwijl jij je werk probeert te doen? 
Hoe geef je in effectief leiderschap ruimte aan persoonlijke waarden (en die van de organisatie)? 

We duiken in talentontwikkeling, veranderprocessen en manieren om je team daarin mee te nemen. 
Zo zorg je voor een team vol (zelf)vertrouwen, waarin je medewerkers zich van hun beste kant kunnen 
laten zien en verantwoordelijkheid nemen voor hun taken. Moet er worden ingegrepen? Na deze 
Deep Dive pak je dat op een effectieve manier aan.
 
Hoe?
Leren doe je hier door te proberen: je gaat oefenen met het voeren van coachende gesprekken en 
wordt op jouw beurt begeleid door medecursisten. Maak je dus klaar voor persoonlijke, waardevolle 
feedback, iedere trainingsdag weer. 

Deep Dive Coachend
Leidinggeven



Het programma

Blok 1: Jij als leider

Dag 1 
De eerste stap is een korte opfriscursus van de opleiding Coachend Leidinggeven. We zoomen in op je rol 
als leider, manager en coach én op jouw valkuilen. De basics van talentontwikkeling en de growth mindset 
komen voorbij, waarbij we de behoeftes van jouw team meteen meenemen.

Dag 2/3
De  basis is gelegd. Nu gaan we ontdekken wanneer je in reflexen duikt en terugvalt in vertrouwde, maar 
weinig effectieve patronen en gedrag. Hoe kun je de regie nemen, ook als het even lastig wordt?

Dag 4/5
We zetten even een stapje terug. Want wie ben jij eigenlijk en waar sta je voor? Wat drijft jou en wat maakt 
jou uniek? Ook gaan we bepalen op welke manier jij ruimte inneemt in je team. Hoe zien anderen jou en 
onder welke voorwaarden komen jouw sterke kanten het beste uit de verf?
 
Blok 2: Jij en de ander

Dag 6/ 7
Dit blok staat in het teken van praktische coaching-skills voor gevorderden. Hoe zorg je dat medewerkers 
proactief worden, ownership nemen en op de top van hun kunnen functioneren?  Hypothetische lastige 
gesprekken die hierbij horen oefen je met een acteur. 

Blok 3: Jij en het team

Dag 8 en 9
Hoe bouw je een succesvol team? Hoe kun je omgaan met tegengas en zorg je dat de groep effectief 
samenwerkt? Hierbij hoort ook zélf ingrijpen wanneer nodig, in plaats van jou meteen aan je jasje te 
trekken. 
 
Wrap it up

Dag 10
Tijd voor een blik terug én vooruit. Want al die inzichten staan leuk in je notitieboek, maar moeten wel in 
de praktijk worden gebracht. Hoe zorgen we dat dat ook echt gebeurt?
 
Naast de opleidingsdagen bij NONONS ga je met een intervisiegroep moeilijke situaties te lijf. Deze drie 
bijeenkomsten (ca 2 uur) plan je zelf met je groep.



Kosten en locatie

Kosten
De kosten voor de opleiding zijn €4.995 (ex. BTW). Dit is inclusief de lesruimte, koffie/thee, lunch en 
lesmateriaal.

Locatie
NONONS heeft een eigen lokatie. De trainingen vinden plaats bij NONONS, Linnaeushof 6-1. We beginnen 
de opleidingsdagen om 9.30 uur en eindigen om 17.00 uur. Tijdens het verdiepingsweekend gaan we op 
vrijdag door tot 20.00 en op zaterdag tot 17.00 uur. Op zondag stoppen we om 15.00 uur.

Data Alle opleidingsdata en informatiebijeenkomsten vind je op de site van nonons.nl

OVER NONONS
➞	 NONONS 	 	
  staat voor no-nonsense. Onze coaches, trainingen en opleidingen zijn praktisch 

en sluiten aan bij het echte leven.

➞	 EXPERT
  We willen zoveel mogelijk goede coaches opleiden en aanbieden.

➞	 IMPACT	
  Het verschil moet er zijn. Als wij onze tanden ergens in zetten, gebeurt er echt wat.

➞	  ERVAAR	
  Balans tussen theorie en praktijk en leren door te doen. Want veel vaardigheden 

zijn op papier prima te begrijpen, maar lastig om uit te voeren.

➞	 HELDER	
  Complexe theorie omzetten in concrete tools.

➞	 LEUK
  Wij zorgen voor een omgeving waar leren uitdagend is maar ook leuk

➞	 PERSOONLIJK EN PROFESSIONEEL
  We werken met ervaren vakmensen, ieder met hun eigen specialisme.


