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Beschouw jouw medewerkers als jouw top cliënteel! 
Pro-actief motiveren met jou als coach aan het roer.  
 
Als  leidinggevende sta je SAMEN met jouw team in voor het  succes van de 
onderneming.  Daarom is  het  cruciaal  dat je  a ls  manager ook coacht ,  
begele idt ,  t ra int  en op een correcte manier evalueert zodat je team opt imaal  
kan renderen!    
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OMSCHRIJVING - Zowel jonge als ervaren medewerkers hebben 

een professionele begeleiding nodig om tot een optimaal 

rendement te komen.  

In eerste instantie moet dit de rol zijn van de manager, ieder vanuit de 

eigen leiderschapsstijl. Een leidinggevende moet een coach zijn die 

regelmatig met zijn werknemers praat, die de ups en downs van zijn 

team samen ervaart, die openlijk communiceert en de medewerkers op 

de juiste manier evalueert.  

 

Daarom moet een manager, naast zijn eigen takenpakket, zijn coaching 

skills continu (her)ontwikkelen en ook daadwerkelijk toepassen. Dit zal 

de bedrijfsdoelen, de prestaties en het welbevinden van de teamleden 

alleen maar ten goede komen. 

PROGRAMMA - Tijdens deze interactieve workshop met 

opvolging in een terugkom-dag krijg je niet alleen inzichten maar 

ook concrete tools en handvaten om uw medewerkers op een 

positieve manier te stimuleren en beter te laten presteren in een 

aangename en gezonde werksfeer. 

 

▪ Inleidende beschouwingen rondom coachen  

▪ Coachen vanuit jouw eigen leiderschapsstijl  

▪ Alles begint bij de aanwerving van nieuwe mensen  

▪ Het actief coachen van jouw medewerkers - hoe en wat coachen  

▪ Hoe intern communiceren en vergaderen  

▪ Evaluatie - versus functioneringsgesprekken 

▪ Studie van gedeelde praktijk cases tijdens de terugkom-dag 
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2 DAGEN ON CAMPUS 

incl cursusmateriaal, koffiepauzes met 
versnaperingen, ontbijt en lunch 
 

FRANK DE PAUW 
Frank De Pauw heeft 30 jaar ervaring in verkoop 
en verkoopmanagement, waarvan de eerste 16 
jaar in multinationals en de laatste 14 jaar als 
trainer consultant, recruiter en coach van 
hoofdzakelijk verkopers en verkoopmanagers, 
maar ook van bedrijfsleiders. Nu opereert hij als 
freelance bedrijfsconsultant, trainer, coach en is 
hij parallel ondernemer / mede-eigenaar van een 
consultancy bureau. 
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EXECUTIVE SUMMARY – Als leidinggevende sta je SAMEN met 

jouw team in voor het succes van de onderneming. Daarom is het 

cruciaal dat je als manager ook coacht, begeleidt, traint en op een 

correcte manier evalueert zodat je team optimaal kan renderen! 

Niemand die beweert dat dit evident is, daarom deze training! 

Keer terug naar je team als een overtuigende, creatieve coach en 

ervaar SAMEN een groter succes. 


