samen met Living Systems Coaching

Vakopleiding tot organisatiecoach

Datum:

Intake gesprek (aug 2019), vervolgens start de training op 16 sep 2019

Seizoen:

Zomer '19, 2019

Thema:

Leiderschap & Coaching, Vak & Expertise, Team & Organisatie

Organisatie:

Living Systems Coaching

https://goo.gl/ZTuaHm

Ga hier naar de website voor meer
informatie en om je in te schrijven

45% van de werkende Vlamingen heeft geen “werkbare” job omdat hun job psychisch vermoeiend is, onvoldoende
motiveert, te weinig leermogelijkheden biedt en/of zorgt voor een onevenwicht in de privé-werkbalans. Voor hen is
werken tot 65 jaar een niet zo aangename gedachte. Daarenboven is er nog een groot percentage mensen die niet
(meer) werkt in een organisatie omdat ze niet kunnen, willen of mogen. Het stijgend aantal burn-out gevallen is hier
trouwens een veelzeggend symbool van.

Intakegesprekken via skype (1u per deelnemer) op 29 augustus en 30 augustus 2019.

Opleidingsdagen op

16 september - 17 september 2019
14 oktober - 15 oktober 2019
21 november - 22 november 2019
16 december - 17 december 2019
13 januari - 14 januari 2020
17 februari - 18 februari 2020

Op de eerste dag van de tweedaagse start de opleiding telkens om 9u30. Het is een residentiële opleiding.

Beauty is due more to harmonious
relationships among the elements of a
composition than to the elements
themselves.
-Matthew Frederick

Voor wie?
Voor iedereen die zijn schouders wil zetten onder Organisatie Vernieuwing en dit vanuit een coachend perspectief,
meer concreet mensen die:
een organisatie of afdeling leiden zoals een directeur of manager;
verantwoordelijk zijn voor een organisatie discipline zoals HR(D), organisatie ontwikkeling (OD), Preventie &
veiligheid, ...;
een ondersteunende rol vervullen op het vlak van organisatie ontwikkeling, bvb: adviseurs, consultants,
coaches, stafmedewerkers, HR(D) partners, ...

Door wie?
Omdat elke groep de opleiding een stap verder brengt, de begeleiders met hun beide
voeten in de praktijk staan en het werkveld ontzettend snel aan het evolueren is, blijft de
inhoud van deze opleiding mee-evolueren. Na de eerste 5 edities werd het programma
daarom grondig herbekeken en werden er een aantal aanpassingen doorgevoerd. De
meest concrete is de uitbreiding van het programma van 5 x 2 dagen naar 6 x 2 dagen. Er
werd ook gekozen voor twee vaste gastbegeleiders, met name Jan Ardui en Tamara
Lenaerts.

De vaste hoofdtrainer is Philippe Bailleur.
http://www.livingsystemscoaching.be/ | + 32 478 24 36 54

Neem een kijkje op onze kalender (heerlijckyt.org/ontwikkelen) voor
meer info over de inhoud en praktische details van dit programma.

Heerlijckyt van Elsmeren Weg op Halen 2 - 3450 Geetbets
www.heerlijckyt.org | tel: +32 (0) 11 69 68 75
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