
 

 

 
Het communicatief vermogen van een organisatie is een zeer belangrijke succesfactor. Daarom 
wordt er een flink appèl gedaan op ontwikkeling van het communicatief vermogen van 
medewerkers, managers, projectleiders etc. Communicatieprofessionals kunnen op veel manieren 
bijdragen aan het ontwikkelen van dat communicatief vermogen. Bijvoorbeeld door trainingen en 
workshops te organiseren, toolkits te maken en ook door meer coachend te gaan adviseren. Dat 
wil zeggen: enerzijds richtlijnen en kaders aangeven en anderzijds de ander begeleiden, helpen en 
ruimte geven om (binnen de aangereikte kaders) zelf de juiste oplossingen te ontdekken.  
 

Wat leer je 
In deze training krijg je de tools aangereikt om de coachende adviesstijl succesvol toe te kunnen 
passen. Je leert: 
 

• via welke fasen een gedragsverandering / ontwikkeling plaatsvindt en wat jou als coachend 
adviseur in elke fase te doen staat;  

• je coachende rol vorm te geven door gebruik te maken van gesprekstechnieken die de 
ontwikkeling van collega’s en directe stakeholders op het gebied van communicatie in gang 
zet; 

• hoe je in positie kunt komen als coachend adviseur en dus je ‘bemoeienis met de 
ontwikkeling van de ander’ te legitimeren op een positieve manier; 

• op je handen te zitten met als doel de ander aan het denken te zetten en in actie te 
krijgen; 

• je coaching doelgericht en gestructureerd aan te pakken. 
 

Hoe leer je dit 
In deze training gaat het vooral om doen! Je oefent met realistische praktijksituaties. Met elkaar, 
met de trainer en met een trainingsacteur. 
 
Je oefent met coachende adviesstijlen en je ervaart zelf hoe het is om op een coachende manier 
geholpen te worden met een vraagstuk.  
 
Theorie ontvang je in de vorm van praktische hand-outs. 
 
Tussen de eerste en tweede dag kun je met de kennis van dag 1 volop experimenteren in je eigen 
praktijk. Je ervaringen neem je weer mee naar dag 2.  
 

Resultaat  
Na de training: 
Beschik je over de tools om met een coachende adviesstijl je klanten te helpen waardoor jouw 
klanten meer zelfsturend worden op communicatief vlak. 
 

Competenties  
In deze training werk je aan de volgende (TMA) competenties:  
• Coachen 
• Inlevingsvermogen 
• Luisteren 
• Ontwikkelen van medewerkers 
• Overtuigingskracht  
• Samenwerken 

Training 
Coachend Adviseren 
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Wij gebruiken de competentietaal van TMA (Talent Motivatie Analyse). 
Meer weten over onze TMA-methodiek? Ga naar onze website. 

 
Voor wie?  
Je hebt al eerder eens een (basis) training adviseren gevolgd. Je kent dus een aantal belangrijke 
‘basis’ adviesvaardigheden. Als professional zet je die ook bewust en regelmatig in. Je hebt de 
behoefte om als adviseur het eigenaarschap meer bij de ander te laten en een appèl te doen op het 
leervermogen van de ander. Daarom wil je nu je coachende adviesstijl verder ontwikkelen. 
Herken je je hierin? Dan ben je van harte welkom in deze leuke en effectieve training. 
 

Goed om te weten  
• Het programma omvat 2 losse dagen 
• Beide dagen zijn van 09.00 – 16.30 uur (inclusief lunch) 
• Locatie: centraal in Nederland 
• Maximaal aantal deelnemers: 12 
• Na deze training ontvang je een Van der Hilst Certificaat van Deelname 
• Betalingsregeling? Neem even contact met ons op! 
• Data, kosten en direct aanmelden via onze website: www.hilst.nl  
• Meer informatie: bel (033) 450 50 00 of mail naar info@hilst.nl 

 
Meer opties  
Deze training als een maatwerk in-company voor jouw organisatie? Of een individuele coaching op 
het thema van deze training? Dat kan! Neem voor een vrijblijvend advies/offerte contact op met 
ons via: 033 450 50 00 of info@hilst.nl 
 
Deze training maakt deel uit van een reeks programma’s op het gebied van Persoonlijke 
Effectiviteit. Ga voor het complete overzicht van dit aanbod naar onze website. 
 
 


