
Manager Coach  
6 dagen om de fundamenten van  
coachend leidinggeven te integreren 
in de professionele relaties

‘Manager- Coach’ biedt effectieve relationele tools om impact en in-
vloed te hebben op houdingen en verhoudingen in het team. Als een 
leidinggevende over stevige communicatietools beschikt  kan die 
bewust kiezen welke de beste aanpak is om te mobiliseren voor de 
gemeenschappelijke doelen. De leidinggevende wisselt dan op een ge-
paste manier af tussen de dubbele positie: die van manager en die 
van coach. De deelnemers leren hoe individu’s te motiveren, duidelijk 
te communiceren en om te gaan met gespannen interpersoonlijke situ-
aties. Deze coachende houding voorkomt het risico op burn-out in het 
team en staat toe om de eerste signalen ervan te identifi ceren. Mede-
werkers die goed in hun vel zitten, en die hun diepe persoonlijke verlan-
gens terugvinden in de bedrijfsvisie, vormen de stevige fundamenten 
van een organisatie. Deze perfecte combinatie van persoonlijke en 
collectieve belangen is de basis van een succesvolle onderneming.

De BAO Group heeft een specifi ek programma uitgewerkt voor leiding-
gevenden of toekomstige managers van projecten of teams, met het 
oog op welzijn en performantie binnen uw organisatie. 



Onze aanpak bevordert  
  autonomie en verantwoordelijkheid  
  van de deelnemers

De trainer-coaches van de BAO Group reiken tools aan uit 
verscheidene disciplines: emotionele intelligentie,transactionele 
analyse, geweldloze communicatie, neuro-linguïstisch programmeren, 
neurowetenschappen, systemische benaderingen, collectieve 
intelligentie, positieve psychologie en energetisch werk.

3 assen komen aan bod tijdens deze interactieve training :

Activeren van “Power of Choice’ of persoonlijk leiderschap : 
exploratie van de eigen manier van functioneren. Hoe reageren we? 
Door welke denkpatronen laten we ons onbewust leiden? Hoe de 
arendpositie innemen? 

Installeren van feedbackcultuur : ontrafeling van de subtiliteiten van 
het communicatieproces dmv praktische cases. Tools om specifi eke 
angsten te overwinnen (impopulair zijn, om nee zeggen, om fouten 
maken…). Technieken om dialoog en debat te bestendigen, om 
confl icten gepast te hanteren en toxische houdingen te vermijden.

De fundamenten van de coachattitude : terwijl communicatietools 
belicht worden, maakt de deelnemer kennis met het basisproces van 
coachen. Hoe kunnen we doelstellingen krachtig formuleren zodat ze 
gehaald? Hoe omgaan met de hulpbronnen en obstakels?



6 dagen... 2 formules

 Wij bieden u twee formules voor deze opleiding in 6 dagen :

INTRA : binnen de teams van uw bedrijf of organisatie : 
FOCUS op specifi eke challenges 
n  Stel binnen uw organisatie de representatieve kandidaat-deelnemers 
aan voor deze opleiding (maximaal 14 personen per groep).
n  Neem contact met ons op met voor de organisatie van de opleiding 
(datum, plaats, taal).

INTER : met deelnemers uit verschillende bedrijven 
of organisaties :   
Rijkdom van UITWISSELINGEN tussen collega’s 
uit verschillende sectoren.
n Selecteer de mogelijke deelnemers 
n Kijk de volgende mogelijke ingeplande data na
n Bevestig de deelename van de kandidaten 

Al onze interventies 
worden uitsluitend 
gefaciliteerd door 
gecertifi ceerde en 
ervaren coaches van 
de BAO Group.

Ze kunnen plaatsvinden 
in de lokalen van 
uw bedrijf of in onze 
gebouwen.



Sinds 1999 biedt de BAO Group aan bedrijven en social profit 
organisaties een brede waaier aan interactieve trainingen zoals : leiding 
geven, omgaan en preventie met burn-out en stress, samenwerken in 
team, communicatie, omgaan met veranderingen enz om autonomie, 
energie, responsabilisering, groepsgeest en vitaliteit te bevorderen bij 
individu’s en teams.

De door u gekozen formule wordt steeds aangepast aan uw omgeving 
en aan uw specifieke behoeften. 

Onze interventies hebben betrekking op zowel ‘coaching’ als op 
‘training’: we werken op het niveau van ‘kennis’ (know how) en ‘zijn’ 
van de deelnemers. We werken tevens ook op hun concreet gedrag, om 
de bewustwording om te zetten in duurzame life-skills. Onze aanpak en 
coachingtools zijn rechtstreeks geïnspireerd door de programma’s van 
ons coaching-instituut, BAO Elan Vital.

Ons professioneel team van gecertifieerde trainers/coaches werkt in 
het Nederlands, Frans en Engels, in België en in het buitenland. 

De BAO Group is de exclusieve partner van de Externe Dienst voor 
Preventie en Bescherming op het Werk spmt arista, één van de 
drie grootste externe diensten van het land (nummer 1 in Brussel en 
Wallonië). Als u aangesloten bent bij spmt arista, geniet u kortingen en 
voordelen op de pakketten van de BAO Group.  

De BAO Group is gecertificeerd Qfor. 

U wil uw welzijn of dat van uw organisatie 
proactief aanpakken? 
Contacteer ons, wij adviseren u graag.

info@baogroup.be n T. +32 2 732 48 44 n www.baogroup.be

academy@spmt-arista.be n T. +32 2 289 68 07 n www.spmt-arista.be


