Manon
helpt je
ontwikkelen
Leergang coachingsvaardig
heden voor management
ondersteuners
Wil jij beter weten wie je bent? Je eigen kwaliteiten
beter kennen en benutten? De interactie met anderen
verbeteren? Een effectievere invloed uitoefenen op je
omgeving en grenzen herkennen en bewaken?
Geef je dan op voor de leergang coachingsvaardigheden
voor managementondersteuners!

Leergang coachingsvaardigheden voor
managementondersteuners

Activiteiten van het
programma
In het kader van het programma
‘implementatie leerlijnen
en loopbaanstappen voor
managementondersteuners bij
het Rijk’ zijn diverse activiteiten
ontwikkeld. Deze zijn erop
gericht om jou te helpen
bij je professionalisering en
loopbaanontwikkeling.

Het vak van de managementondersteuner ontwikkelt zich de laatste jaren in
een rap tempo. Je neemt een belangrijke positie in. Je communiceert met veel
verschillende mensen, houdt overzicht, organiseert, beïnvloedt zonder formele
macht en zorgt dat alles ongemerkt op rolletjes loopt. Je bent de spil van de
organisatie. Deze uitdagingen stellen bijzondere eisen aan je persoonlijke
kwaliteiten. Vooral je persoonlijke vaardigheden spelen hierbij een grote rol.
Coachende vaardigheden. Tijdens deze 5-daagse leergang ga je hiermee aan de
slag.

Doel
Na deze leergang weet je beter wie je bent en weet je je kwaliteiten
beter te benutten. Is de interactie met anderen verbeterd doordat je
coachingsvaardigheden effectief in kunt zetten. Door deze leergang leer je
goed door te vragen en kun je zo meer invloed uitoefenen op je omgeving,
grenzen herkennen en bewaken.
Na een succesvolle afronding van de leergang coachingsvaardigheden voor
managementondersteuners ontvang je een certificaat.

Je kunt deelnemen aan de
volgende activiteiten:

Programma

-	snuffelstage binnen het Rijk;

De leergang start met een persoonlijk intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt
er onderling kennisgemaakt en staan je motivatie en leervragen centraal.
De leervragen zijn van belang zodat daarop tijdens de leergang verder kan
worden doorgegaan. Hierdoor wordt maatwerk geleverd. Leerdagen worden
afgewisseld met intervisie (2 of 3 sessies) en gaandeweg zijn er gesprekken met
de coach.

-	jobruil binnen het Rijk;
-	tijdelijke detachering;
-	empowermenttraining voor
managementondersteuners;
-	leergang voor
managementondersteuners;
-	leergang coachingsvaardigheden
voor managementondersteuners
(onderdeel van de
overkoepelende leergang voor
managementondersteuners).
Dit programma wordt financieel
ondersteund door het

Coach
Gedurende het totale traject krijg je een coach toegewezen. Het is een
managementondersteuner met veel werk- en levenservaring. Je coach heeft in
het verleden een opleiding coachingsvaardigheden gevolgd bij InterCoach en
begeleidt vaker andere managementondersteuners. Je persoonlijke leerdoelen
of casussen waar je in de praktijk tegenaan loopt kun je tijdens de individuele
gesprekken met je coach aan de orde stellen en samen verder uitdiepen.

A+O fonds Rijk. De
ministeries van Economische
Zaken en Sociale Zaken en
Werkgelegenheid zijn de trekkers
van de projecten en EC O&P
coördineert en adviseert.

Kosten
De kosten bedragen 1950 euro per deelnemer. Dit is inclusief intake,
intervisiebegeleiding, een coach, lesmateriaal en verblijfskosten (lunch/koffie/
thee).

Aanmelden en meer informatie
Daniëlle Boonman: danielle.boonman@minbzk.nl of 06 316 226 27.

