
Training 
coachingsvaardigheden 

voor adviseurs en 
projectleiders 

vergroot jouw 
persoonlijke impact

Als adviseur of 
projectleider krijg 

je te maken met 
situaties waarin dingen 

niet lekker lopen of 
mensen vastlopen 
in hun (onderlinge) 

communicatie. 

Resultaten
•  Je weet wat een coachende basishouding is en 

kunt dit toepassen

•  Je weet wat jouw kwaliteiten en valkuilen zijn in 

deze rol

•  Je weet wat een systeem is, en hoe de 

systemische wetten werken bij jou, in teams en 

in jouw organisatie

• Je bent je meer bewust van jezelf en de ander

• Je kent diverse praktische coachmethoden

• Je kunt op je eigen gedrag reflecteren 

•  Je kunt werken met de onderstroom in mensen, 

teams en organisaties

Tijdens deze impactvolle training ga je aan 

de slag met coachingsvaardigheden, met als 

invalshoek systemisch coachen. Je leert wat 

een systeem is en hoe de systemische wetten 

werken. Dit zorgt voor meer inzicht in jezelf  

en meer begrip voor de ander. Je bent veel 

effectiever in het verkennen van (organisatie)

vraagstukken en het helpen van anderen bij 

het verhelderen en begrijpen van hun motieven 

en beweegredenen. Na deze training kijk je 

nooit meer hetzelfde naar mensen, teams en 

organisaties!

Dan is het goed 
om te weten 
waarom dit 

gebeurt en hoe 
je anderen 

weer positief 
in beweging 

krijgt. 



 Training coachingsvaardigheden 
voor adviseurs en projectleiders

Doelgroepen
De training is bijzonder geschikt voor iedereen 

in een adviesfunctie of  projectleidersrol. 

Bijvoorbeeld communicatieadviseurs, hr-adviseurs, 

beleidsadviseurs en projectleiders. 

Meest ontvangen feedback
•  ‘Een intensieve en waardevolle training, die blijft 

nawerken.’

• ‘Een training die voor verdieping zorgt!’

• ‘Ik kijk en luister nu anders naar anderen.’

•  ‘Fijn om het geleerde direct in de praktijk te 

kunnen gebruiken.’ 

Investering
•  € 1.250,- voor 2,5 dag, exclusief  BTW, inclusief  

catering en lesmateriaal 

• geen overige kosten

Data / locatie 

Training 1
Maandag 16 en dinsdag 17 maart (gehele dag van 

9.30 tot 16.30) en vrijdagochtend 17 april (van 9.30 

tot 13.00 uur).

Training 2
Donderdag 29 en vrijdag 30 oktober (gehele dag 

van 9.30 tot 16.30) en vrijdagochtend 27 november 

(van 9.30 tot 13.00 uur).

Locatie: De 2e verdieping in Rotterdam, let 

op: met de trap naar boven, www.de2everdieping.

com. Bereikbaar met tram 4 of  8 vanaf  Rotterdam 

Centraal of  lopend vanaf  station Rotterdam Noord. 

Over de trainer 

Martine te Winkel rondde in 1997 haar studie 

Communicatiewetenschap aan de Radboud 

Universiteit in Nijmegen af. Sindsdien werkt zij 

als (zelfstandig) senior communicatieadviseur. 

Sinds 2010 gaf  Martine daarnaast regelmatig 

trainingen effectieve communicatie aan groepen 

en teams. Omdat zij het individu meer aandacht 

wilde geven, volgde zij in 2014 de opleiding tot 

professioneel coach en kreeg de smaak van dit 

vak te pakken. Sindsdien werkt zij als coach, 

trainer én communicatieadviseur. Martine is als 

coach aangesloten bij de Nederlandse Orde van 

Beroepscoaches (NOBCO) en is gecertificeerd 

op EIA-niveau Practitioner. Zij heeft haar 

eigen coachkantoor in Rotterdam:  

www.coachkantoorrotterdam.nl.

Meer informatie of inschrijven?
Wil je meer weten over de training? Of  wil je je 

inschrijven? Neem gerust contact op met Martine te 

Winkel, telefoonnummer 06 41 04 51 00 of  per mail 

martine@coachkantoorrotterdam.nl. 

www.coachkantoorrotterdam.nl www.martineaandemaas.nl www.de2everdieping.com


