Welke uitdaging speelt er?

Coaching
& Training

Een organisatie is regelmatig in verandering. Dit is een proces wat je goed wilt begeleiden.
Herkent u de volgende voorbeelden? Bij medewerkers ontstaat weerstand, men wil
vasthouden aan het oude. Er is weinig vertrouwen in een nieuwe manier van werken.
Het veranderingsproces wordt onvoldoende begeleid en medewerkers ervaren hierdoor
een hogere werkdruk. Leidinggevenden durven geen beslissingen te nemen en slagen er
niet goed in hun team mee te krijgen.

Hoe help ik daarmee?

➜

Ik ondersteun
veranderingsprocessen
in organisaties.

Met behulp van coaching en training zorg ik
dat weerstand, passiviteit en onzekerheid bij
medewerkers en leidinggevenden wordt omgezet
in betrokkenheid, daadkracht en vertrouwen.

Mijn kracht

➜

Een verbinder; open in het
contact, doelgericht in mijn
aanpak, met humor en aandacht.

Ik ga ervan uit dat iedereen een positieve
bijdrage wil leveren als hij of zij zich gezien
en gehoord voelt. Daarom geloof ik erin dat je
medewerkers moet betrekken bij veranderingen.

Mijn aanbod
Individuele coaching

Je ontdekt wie je wilt zijn als professional,
wat je wil bijdragen en hoe je dit realiseert.

Relatiecoaching

Samenwerken = in relatie zijn. Ik coach
mensen zodat zij elkaar (weer) kunnen
horen, met oog voor ieders belang.

Teamcoaching

Teamcoaching draagt bij aan een betere
samenwerking: het persoonlijke contact
aangaan en elkaar beter
leren begrijpen.
coaching

‘Leidinggeven met aandacht’

Mijn aanbod
is zowel offline
als online
beschikbaar!

Alles wat je aandacht geeft groeit.
Deze training gaat over verbinding maken
met jezelf en de medewerkers van je team.
2 dagen
max. 8 personen

‘Omgaan met verandering’
Tijdens deze training leer je hoe je
betrokken blijft bij verandering en
welke bijdrage jij kan leveren.
1 dag
max. 12 personen

training
Alwin Schoones
Coach en trainer

Wat levert coaching en training op?
Betrokkenheid
✓ Medewerkers
zijn betrokken en
dragen actief bij.

Productiviteit
✓ Medewerkers
gaan goed om met
werkdruk.

Autonomie

✓ Medewerkers
nemen verantwoordelijkheid.

Aanwezigheid

✓ Medewerkers zijn
gemotiveerd. Het
verzuim is lager.

06 57 26 25 32
alwin@alwinschoones.nl
www.alwinschoones.nl
Gebruik je hoofd,
vertrouw je gevoel,
volg je hart.

Wat kun je verwachten van mijn
coaching en training?
Ik werk doelgericht, met aandacht en humor. Dat geeft ruimte voor
optimisme en plezier. Ik maak o.a. gebruik van NLP, systemisch werk,
transactionele analyse en mindfulness. Theorie wissel ik veelvuldig af
met praktijkoefeningen. Een oefening zorgt ervoor dat niet alleen het
denken wordt aangesproken, maar juist ook het ervaren en voelen.

➜

➜

Toelichting aanbod coaching

Toelichting aanbod training

Individuele coaching

Training ‘Leidinggeven met aandacht’

Ik leer je dat je eigenlijk heel goed weet wie je bent als
professional, wat je kracht is en wat bij je past. In contact met
jezelf vind je rust en vertrouwen en leer je om je werk bewust
vorm te geven. Hoe ziet een coachgesprek eruit:

Dag 1: Ik en mijn plek als leidinggevende
Alles wat je aandacht geeft groeit. Door te onderzoeken wie
je wilt zijn als leidinggevende en wat je belangrijk vindt leer je
leidinggeven op een manier die bij je past.
Deze dag gaat over bewustwording en reflectie. Je onderzoekt
de plek die je hebt als leidinggevende: je beschrijft op welke
manier je leidinggeeft, hoe je teamleden jou ervaren, welke
kwaliteiten je gebruikt en wat het resultaat daarvan is. We
sluiten de dag af met een wens voor verandering. Welk doel
wil je bereiken met je team en welke verandering moeten jullie
daarvoor doormaken?

1. Aan welk thema wil je werken?
Misschien is er deze week of dag iets gebeurd waar je direct
mee aan de slag wilt? Het kan dus een situatie zijn die je net
hebt meegemaakt of een herhalend thema dat al langer speelt.
2. We onderzoeken het thema
Vragen die daarbij aan bod kunnen komen zijn: waarom is dit
thema belangrijk? Wat is het probleem en wat is hierin jouw rol?
Hoe lang speelt dit en wat is de kern?

4. Wat neem je mee uit dit gesprek?
Een inzicht, iets waar je de komende tijd bewuster naar gaat
kijken, of een actie om te ondernemen.

Dag 2: Ik in relatie met mijn team
Dag twee staat in het teken van de verbinding met je team.
Je weet nu wat je wilt bereiken met je team en welke
verandering er nodig is, maar hoe kun je jouw ideeën
overbrengen aan je teamleden? Hoe zorg je ervoor dat zij
zich autonoom, competent en verbonden voelen ‒ de drie
basisbehoeften van medewerkers ‒ én bijdragen aan het doel
wat jij wilt bereiken? Door te onderzoeken wat de dynamiek en
onderlinge communicatie is van je team leer jij hoe je draagvlak
kunt creëren.

Relatiecoaching

Training ‘Omgaan met verandering’

Een belangrijk onderdeel van werk is een goede relatie met je
collega’s. Dat is niet altijd vanzelfsprekend en vaak heb je elkaar
nodig. Ik coach mensen om het contact met elkaar (weer) aan te
gaan. Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen aandeel in de
relatie en luistert naar de ander. Zo ontstaat er ruimte voor groei.

Tijdens deze dag staan medewerkers stil bij de manier waarop
zij willen omgaan met verandering. We maken inzichtelijk
wat je kwaliteiten zijn en hoe je jezelf ziet als professional.
Een combinatie van theorie en oefeningen laat je de vraag
beantwoorden: hoe reageer ik nu op veranderingen? Om
vervolgens helder te krijgen hoe je betrokken blijft tijdens
veranderingen en welke bijdrage je hieraan wilt leveren.

3. Vaak doen we een oefening
Je doet (wat) dieper onderzoek. Een oefening laat je dingen voelen
en ervaren. Dat blijft vaak beter bij dan wanneer je over iets nadenkt.

Teamcoaching
Ieder team heeft een eigen manier van werken. Een nieuwe collega
weet al snel: zo doen we dat hier. Als er een wens voor verandering
leeft is die soms lastig te realiseren. Ik begeleid het team, en jullie
geven de identiteit, het doel en de werkwijze bewust vorm.

Coronaproof
Tijdens een training of coachgesprek worden altijd de actuele
coronamaatregelen in acht genomen.

