
Co-Creatie Basics
Co-Creatie Basics is een ervaringsgerichte 
training waarin de deelnemer krachtige 
coachingsvaardigheden ontwikkelt en de 
aangereikte coachingtools leert toe te passen 
in de praktijk. In deze training start jij jouw 
ontwikkeling als coach. Een leerzame en vooral
inspirerende ontdekkingstocht! Deze training is 
ontworpen voor de hedendaagse manager, de 
(startende) coach en voor iedereen die zijn of 
haar persoonlijke en professionele effectiviteit 
wil vergroten.

Samen werken aan buitengewone resultaten

We zijn allemaal een leider, namelijk die van ons 
eigen leven. Hoe creëer je nu meer effectiviteit 
en resultaten in jouw leven en werk én in dat 
van anderen?

In Co-Creatie Basics krijg je coachingstools, 
-technieken, -modellen, -theorieën en 
praktische vaardigheden aangereikt. Hier kun je 
als leidinggevende, coach en mens direct mee 
aan de slag in de praktijk. De context waarin 
de training plaatsvindt is transformationele 
coaching. Dit betekent dat de coaching gericht 
is op duurzame verandering van het gedrag.

De hedendaagse manager

De hedendaagse manager is een coachend 
leidinggevende. Hij of zij kan het leer- en 
prestatievermogen van de medewerker 

verbeteren door niet vanuit opdrachten en 
instructies leiding te geven, maar door in 
tweegesprekken de talenten en wensen van de 
ander om te zetten in ambities én resultaten! 
Hierdoor ontstaan een prettigere werksfeer
en betere prestaties. En dat is de essentie van 
Co-Creatie Basics: dynamische interactie op 
basis van gelijkwaardigheid waardoor er voor 
iedereen een win-win wordt gecreëerd.

In Co-Creatie Basics leer je vanuit verschillende 
perspectieven te kijken naar de gesprekken die 
je voert en de impact die jouw ‘manier van zijn’ 
(gedrag) heeft op de ander. Je leert om te gaan 
met het spanningsveld waarin je enerzijds de 
leidinggevende bent en anderzijds de
coach. Na deze training weet je hoe je een 
coachingstraject opzet en coachingsgesprekken 
voert en je verbetert je eigen coachings-
vaardigheden. Je gaat effectiever en
gemakkelijker samenwerken en kunt open, 
integere en resultaatgerichte feedback geven.

Co-Creatie Basics is een driedaags trainingsprogramma 
van 10:00 tot 17:00 uur. Tijdens deze dagen ga je veel 
coachen, waarbij je supervisie ontvangt van onze 
trainers en coaches.

Criteria voor deelname

- HBO werk/denkniveau.
- Je bent in de gelegenheid om in de praktijk    
  coachingsgesprekken te voeren.
- Je bent in de gelegenheid om het volledige programma 
  af te ronden. 1/2



De (startende) coach

Co-Creatie Basics is de startersmodule van de 
Co-Creatie Coachingsopleiding. In deze 
module leg je de basis van jouw persoonlijke 
ontwikkeling als coach. Je gaat ontdekken waar 
jouw talenten liggen en wat jouw persoonlijke 
coachingstijl is. Ieder mens is namelijk uniek, 
dus ook jouw stijl van coachen. Als je 
Co-Creatie Basics met succes hebt afgerond 
mag je doorstromen naar de coachingsopleiding 
en kun je daarna met het portfoliotraject 
examen doen voor certificering van de 
International Coach Federation (ICF). De 
context van beide programma’s is zowel 
gericht op werk (coachend leiderschap) als op 
persoonlijke levensvraagstukken (life coaching).

Resultaat van deelname aan Co-Creatie Basics

• Je leert krachtige coachingsmethoden toe 
te passen.

• Je maakt een start met de ontwikkeling van 
de ICF coaching kerncompetenties.

• Je vergroot jouw luistervaardigheden op 
een ongekende manier en bent daardoor in 
staat om effectiever te reageren.

• Je bent in staat om eerlijke feedback te 
geven én te ontvangen.

• Je ontwikkelt je empathisch vermogen.
• Je kunt het geleerde per direct toepassen 

in jouw dagelijkse praktijk, bijvoorbeeld als 
coach of coachend leidinggevende.

International Coach Federation

De trainer en coaches in Co-Creatie Basics 
zijn aangesloten en gecertificeerd door de 
International Coach Federation (ICF). 
Co-Creatie Basics is door ICF erkend als 
een Approved Coach Specific Training Hours 
(ACSTH) programma. 

Data & Locatie

20 t/m 22 maart of 18 t/m 20 september 2019. De locatie 
is Lunchroom De Uitdaging, Dorpstraat 40 in Ulvenhout.

Kosten

Kosten bedragen € 995,- (exclusief BTW voor bedrijven) 
Inclusief lunch, koffie/thee en lesmateriaal.

Meer informatie

Je kunt voor meer informatie of een 
kennismakingsgesprek een afspraak maken met onze 
trainer Marc Vos: 06 45 77 85 96 of marc@iaai.nl.

Inschrijven

Inschrijven kan via onze website: www.iaai.nl/trainingen-
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