
Inspirerend- en 
Resultaatgericht Leiderschap 

WELKOM!!!



Programma dag 1:  

• Kennismaking: Inspirerend presenteren! Wat is dus 

inspirerend zijn?

• Wat is Inspirerend- en Resultaatgericht Leiderschap > 

Coachen!

• Essentie van Coachen; hoe krijg/houd ik mensen ‘in 

beweging’?

• Oefenen met Feedback

• Oefenen met het Coachgesprek: van INZICHT naar 

UITZICHT

• Praktijkexperiment!



Ontwikkelen begint…
bij jezelf kennen!  

“Ontwikkelen is het afwikkelen van je patronen!”



De essentie van 
LEIDERSCHAP:  

• Eigenaarschap

– Verantwoordelijkheid durven nemen

– Sterke reflectie op jezelf i.p.v. op de ander

• Resultaatgericht

– Doelgericht en planmatig denken en handelen

– Visie hebben en anderen daarin meenemen

• Aanspreken & Aanspreekbaar zijn:

– Feedback durven geven én ontvangen

– Nieuwsgierig zijn naar wat het effect van je handelen is!



Inspirerende Presentaties:  

Presenteer in max. 10 minuten:

Wat maakt jou inspirerend? 

• Waar zit jouw kracht en kwaliteit?

• Vertel iets over wat JOU inspireert!

De anderen: Stel vragen!! …& geef feedback op inhoud en proces: 

Hoe inspirerend is dit verhaal en komt deze BMM op mij over?



Coaching:  
Denk even samen met je buurman/-vrouw na over deze vragen:

1. Wat betekent voor jou ‘coaching’?

2. Coach jij nu -vind je zelf- en zo ja, hoe doe je dat?

3. Wat moet een goede coach kunnen?

4. Wanneer ‘faalt’ een coach in jouw ogen?



De essentie van Coaching:  

• De ander zelf laten nadenken, en dus zijn/haar bewustwording stimuleren!

E = K x A

• Dus niet: zélf steeds met de oplossingen komen….

• Belangrijkste vaardigheden daarbij: LSD (Luisteren, Samenvatten, 

Doorvragen)

• De kern is: leer de ander leren! Goed verwoord in dit motto:

“Geef een mens een vis en hij zal eten.

Leer hem vissen en hij zal vis eten dag na dag.

Leer hem leren en hij hoeft niet altijd vis te eten!”



Structuur van een 
Coachgesprek:  

Van INzicht….:

1. Sfeer zetten en contact maken

2. Feedback geven (3 G’s)

…naar UITzicht:

3. Vraag en vraag door naar oorzaken

4. Bevragen naar oplossingen

5. SMART afspraak maken



De 4 G’s van feedback geven…



Bij coaching gebruik je 3 G’s van 
Feedback:  

• GEDRAG: “Ik zie dat je…”

• GEVOLG: van dat gedrag op jou of de omgeving

• GEVOEL: wat doet dit gedrag jou?


