Versnelde opleiding Strengthscoaching
(Accelerated Strengths Coaching Course)
TRAINING DOOR GECERTIFICEERDE GALLUP TRAINERS
De Gallup-cursus Versnelde opleiding Strengthscoaching (Accelerated
Strengths Coaching Course) is gebaseerd op meer dan vier decennia
aan onderzoek naar talent, strengths en werksucces. De opleiding geeft
inzicht in de principes van ontwikkeling op basis van strengths en de
toepassing ervan. Hierdoor versterk je jezelf als coach en kun je cliënten
nog beter helpen te leren, te groeien, zich te ontwikkelen en persoonlijk
en professioneel succes te bereiken.

Programma-opzet

Voor wie is de opleiding bedoeld

Wat is strengthscoaching coaching?

Dit programma is gericht op mensen die ervaren zijn in het coachinggesprekken
voeren, zoals HR professionals, interne coaches, leidinggevenden en
zelfstandige professionele coaches.

Coachgesprek twee: Het strengthsprofiel
begrijpen

Wat kun je verwachten
Deze opleiding van vier en een halve dag zal jouw coaching versnellen en
versterken. Je krijgt tools, technieken en een indrukwekkende ervaring,
waarmee je anderen kunt helpen begrijpen door welk filter zij naar de
wereld kijken. Er zitten twee baanbrekende coachingskits bij de prijs van het
programma inbegrepen: de Strengths Coaching Starterskit en de kit voor
het Coachen van Managers en Teams. In combinatie met de leerervaringen
van de opleiding, stellen de tools in deze kits je in staat, jouw cliënten
effectief te coachen in het leren kennen, waarderen en succesvol inzetten
van hun strengths. Bij deze opleiding is ook een individuele coachsessie
inbegrepen met een Gallup Strengths Coach.
In dit programma leer je hoe je de principes van op strengths gebaseerde
ontwikkeling in jouw coaching kunt opnemen door:

Opleiding van vier en een halve dag

Voorwaarden voor deelname
Geen

Programmaoverzicht
Dag een
Coachgesprek één: de relatie opbouwen

Dag twee
Coachgesprek drie: je coachee helpen om zijn of
haar talenten te leren waarderen
Thema-inzichten
Themadynamiek
Coaching met themadynamiek
Dag drie
Coachgesprek vier: help je coachees met het
investeren in talenten
Prestatiemanagement en strengths
Individueel ontwikkelingsplan
Coaching oefenen in de praktijk
Coaching gericht op prestatiedoelen
Situationele coaching

•• jouw grootste talenten toe te passen in jouw rol als coach en jouw strengths
met elkaar te combineren om een effectievere coach te worden

Dag vier

•• jouw coachees te helpen inzicht te krijgen in hun talenten en ze te
leren hoe ze deze kunnen gebruiken om resultaten te realiseren en hun
doelen te bereiken

Drie coachgesprekken met managers

•• jouw coachees te coachen in het omgaan met hindernissen, zwakke
punten en kwetsbaarheden
•• coachees te leren hoe ze hun strengths kunnen gebruiken in hun
relaties met anderen
•• mensen te helpen om hun unieke strengths te begrijpen in relatie tot
die van anderen
•• managers handvatten te geven om op basis van strengths problemen
en uitdagingen met het team aan te pakken
•• teams te leren hun unieke talenten te ontdekken, te ontwikkelen en in
te zetten voor meer werkplezier en effectiviteit van het team

Professionele studiepunten
Deelnemers die deze cursus met succes afleggen, kunnen studiepunten in
uren van ICF (34,5 uur), HRCI (34,5 uur) en SHRM (34,5 uur) verdienen.
Neem voor meer informatie contact op via gallupinfo@leeuwendaal.nl.
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Coaching van managers
De strengths van de manager
De individuele strengths van het team
De gezamenlijke strengths van het team
Dag vijf
Coaching van teams
Vier coachgesprekken over de strengths van het
team
Begin met talent, eindig met strength
De kracht van op strengths gebaseerde
samenwerking
Het DNA van het team
Het beste van ons
In Nederland uitgevoerd namens Gallup door Leeuwendaal.
Voor groepen van 15 personen of meer kan Gallup /
Leeuwendaal deze cursus ook op locatie geven. Bezoek
http://courses.gallup.com of www.leeuwendaal.nl voor
aankomende data, locaties en informatie over tarieven of
neem contact op via gallupinfo@leeuwendaal.nl.

Versnelde opleiding Strengthscoaching (Accelerated Strengths Coaching Course)

Deelnemers die aan deze opleiding deelnemen ontvangen de volgende kits:
Strengths Coaching Starter Kit

INTRODUCTION TO
STRENGTHS-BASED
DEVELOPMENT

Kit voor strengthscoaching van managers en teams

Introductiegids Ontwikkeling op basis
van Strengths

INTRODUCTION TO
COACHING STRENGTHS
WITH MANAGERS
AND TEAMS

Deze handleiding biedt de basiskennis over
de unieke en krachtige benadering van
persoonlijke ontwikkeling die we op basis
van strengths noemen.

Dit boekje bevat inzichten in de
belangrijkste factoren bij het vormen van
een team op basis van strengths en in de
essentiële rol en verantwoordelijkheden
van de leidinggevende. Aan de hand van de
meest recente onderzoeksresultaten van
Gallup, beschrijft het de kenmerken en het
gedrag van productieve teams en van goed
presterende managers.

Gids Basisbeginselen van coaching
FUNDAMENTALS OF
COACHING GUIDE

Deze handleiding bespreekt de belangrijkste
basisbeginselen die de beste coaches
gebruiken en die werden ontdekt tijdens
tientallen jaren onderzoek door Gallup.

Handleiding Strengthsgesprekken met
managers

Gids Beginnen met Strengthscoaching

Deze uitgebreide handleiding helpt
coaches bij het werken met managers, om
de opgaven van de organisatie en van hun
team te bepalen en om de individuele en
gezamenlijke strengths van hun teams te
begrijpen, te waarderen en te benutten.

Deze handleiding bevat meer dan 70
pagina's aan oefenbladen, overzichten,
coachtechnieken en informatie om jouw
coachsessies te faciliteren.

Clifton StrengthsFinder®
RESOURCE GUIDE
FOR COACHES

CliftonStrengths - Handboek voor
coaches

Handleiding Strengthsgesprekken met
teams

Deze handleiding breidt het begrip van
elk van de 34 thema's van de coach uit
en helpt om anderen te coachen bij het
ontdekken, ontwikkelen en inzetten van
hun talenten voor meer effectiviteit en
een beter welzijn.
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The key to achieving success is not trying to be someone else, striving to be as
good as another team member at what he or she does best, or aiming to become
universally self-proficient. Instead, each team member must discover his or her own
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each other “flex” these strengths by identifying specific action items that align each
person’s talents and strengths to the current situation or performance goal.
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Met deze uitgebreide handleiding kunnen
coaches anderen leren hoe ze een op
strengths gebaseerd en succesvol team
kunnen vormen. De gesprekken in deze
handleiding kunnen de omgang van
teamleden met elkaar wezenlijk veranderen
en deeffectiviteit van het team verhogen.

A strengths-based team is a group of imperfect but talented contributors valued for
their strengths, who need one another to realize individual and team excellence.
A strengths-based team is a group of imperfect but talented contributors valued for
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is strengths,
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and to help each team member start to discover his or her greatest talents.
More than ever, teams rely on collaboration to be successful. Many of the most
important and greatest accomplishments, discoveries, and innovations can be
reached only by two or more people working together. To grow, advance, and
provide the service their customers expect, organizations and teams need people
working together, each person using his or her strengths to complement the other.
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THEME INSIGHTS

Introductiegids Strengthscoaching met
managers en teams

Deze set van 34 kaarten kunnen coaches
gebruiken om hun coachees inzicht
te geven in hun talenten en hoe deze
te ontwikkelen. Dit hulpmiddel helpt
coaches de subtiele verschillen tussen de
Strengths-thema’s te verkennen.

THE POWER OF
STRENGTHS-BASED
START WITH TALENT;
PARTNERSHIPS
FINISH WITH STRENGTH
TEAM COACHING CONVERSATION TWO

Activiteitenpakketten Strengths
van Teams

TEAM COACHING CONVERSATION ONE
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Deze set materialen ondersteunt
coachsessies met teams. Het
helpt coaches bij de introductie
van strengthsbased ontwikkeling
vanuit strengths.

