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Stimuleer creativiteit,  
veerkracht, leervermogen en 
prestaties door coaching.

Verbeter structureel de output 
en resultaten van uw coaching.

Maak van uw medewerker een 
meerwerker.
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Speciaal ontwikkeld voor business coaches, executive coaches, 
interne coaches en sr. leaders

Certificatietraining -  
Professional Coaching in een Corporate omgeving

incl. IFBD Business  Coaching Certificate
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Waarom dit programma?

>
Uw persoonlijke coaches

WERKBAAR WERK VERSUS WEERBARE 
WERKNEMERS

In bedrijven die steeds sneller werken, worstelen 
professionals van elk niveau steeds vaker met 
verandering. Onderzoek wijst immers uit dat meer 
dan 45% van alle Belgische werknemers zijn of haar 
job niet langer werkbaar vindt … Stress, work-life 
onbalans, psychisch en fysisch belastend, beperkte 
leermogelijkheden en onverschillig of onbetrokken 
management zijn de meest courante oorzaken van deze 
onvrede. En die leeft zowel op de fabrieksvloer als in 
de boardroom.

BELANG VAN DE BUSINESS COACH 

En toch moet elke professional steeds langer werken 
in die steeds complexere omgeving. Business coaches 
die hun collega’s door de uitdagingen op hun werkplek 
begeleiden, hun weerbaarheid vergroten, hun prestaties 
verbeteren en hen door carrièrebeslissingen leiden, zijn 
een absolute must.

Coaching is meer dan ooit een essentiële leiderschaps- 
en managementcompetentie. Want door het toepassen 
van effectieve coaching skills, wordt creativiteit, 
veerkracht, leervermogen en prestatie gestimuleerd.  
Hierdoor krijgt mens én organisatie een meetbaar 
concurrentievoordeel.

VER WEG VAN DE TSJAKKAA-COACH

Coaching is niet voor hopeloze gevallen of managers 
met alleen maar vragen zonder antwoorden. Coaching 
maakt vandaag structureel deel uit van de opdracht 
van elke organisatie. Het is immers de beste en 
meest efficiënte manier om van een medewerker een 
meerwerker te maken.   

De business coach is in geen geval een ‘tsjakkaa’-
coach, die via hete steenkool en slinkse trucs een vals 
zelfbeeld aanpraat aan zijn coachee. Neen, een goede 
business coach werkt conform een strikte deontologie 
samen met zijn coachee om zowel de individuele als 
bedrijfsdoelstellingen te realiseren. 

VERHOOG DE OUTPUT VAN UW COACHEE(S)

Deze IFBD Masterclass Business Coaching is een 

unieke kans voor coaches en leidinggevenden om de 
output en resultaten van hun coaching inspanningen 
structureel te verbeteren, dankzij een uitgebalanceerde 
mix van professionele, persoonlijke en coaching 
vaardigheden. Dit praktische programma is integraal 
gebaseerd op de expertise van onze ervaren expert-
trainers, die elk meer dan 20 jaar lang leiders, 
professionals én CEO’s hebben gecoacht. 

Als deelnemer aan deze unieke Masterclass engageert 
u zich voor een uitermate participatieve, leerrijke 
en ervaringsgerichte reis. U leert niet alleen de 
essentiële coaching concepten, maar zal vooral actief 
participeren, opdrachten en cases uitwerken en leren 
hoe u het leervermogen bij uw coachees stimuleert 
en optimaliseert. Doorheen het ganse vierdaagse 
programma, vult u actieve coaching opdrachten in 
en neemt u deel aan virtuele oefen-, reflectie- en 
observatie-opdrachten, zowel individueel als in groep. 

HET IFBD BUSINESS COACHING CERTIFICAAT
Na afloop van deze Masterclass Business Coaching, 
wordt u het IFBD Business Coaching Certificaat 
overhandigd. Dit certificaat waarborgt dat u als cursist 
niet alleen het programma hebt bijgewoond, maar 
vooral dat u het geleerde ook effectief in de praktijk 
kunt toepassen. 

BUSINESS COACHING: MAAK VAN EEN 
MEDEWERKER EEN MEERWERKER
De Masterclass Business Coaching richt zich 
tot personen die zich willen bekwamen en/of 
professionaliseren in het coachen van anderen 
(leidinggevenden en managers) binnen een 
organisatiecontext. Concreet betekent dit de 
specifieke toepassing van coaching, als leervorm, 
in een context waar vanuit de organisatie concrete 
verwachtingen bestaan ten aanzien van de coachee.   
Die concrete verwachtingen kunnen slaan op 
meetbare resultaten maar ook op het gedrag van de 
coachee. De organisatiecontext en de verwachtingen 
die ermee samenhangen, zijn dus essentieel in onze 
benadering. Het hoeft echter niet uitsluitend te gaan 
om bedrijfsdoelstellingen gericht op rendabiliteit. Wij 
richten ons dan ook niet alleen naar de privé sector, 
maar ook naar overheids- en social profit-organisaties.

Rudi Baert begeleidt sinds 1997 – als Partner van L&AD – individuen en organisaties 
doorheen complexe veranderingstrajecten. Door zeer pragmatische trainingen en 
individuele coaching, faciliteert en stimuleert hij gedragsverandering doorheen de 
organisatie. Hiervoor was hij meer dan 17 jaar actief in de financiële sector waarbij 
hij jaren verantwoordelijk is geweest voor de organisatie van commerciële en 
managementopleidingen. Rudi is tevens gekwalificeerd MBTI-gebruiker en een veelgevraagd 
docent voor diverse leiderschapstrainingen. 

Nicolas Delebois is een veelzijdig HR professional met uitgebreide expertise in Human 
Resources in het algemeen en compensation & benefit, organizational development & 
staffing, opleiding, begeleiding en coaching in het bijzonder. Nicolas was vele jaren actief in 
toonaangevende Belgische en internationale bedrijven, in verscheidene HR functies, tot hij 
in 2003 besloot zijn ervaring en expertise ten dienste te stellen van organisaties als trainer 
consultant bij L&AD. Sinds eind 2009 is hij partner.
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OPTIMAAL LEEREFFECT

We beperken het aantal deel-
nemers aan deze cursus. Hierdoor 
kunt u optimaal profiteren van 
de kennis en ervaring van de 
docent. Bovendien toetst u op 
een interactieve manier uw eigen 
praktijksituatie aan die van uw 
collega’s. Zo garandeert het IFBD u 
een optimaal leereffect, gebaseerd 
op theoretische onderbouw en 
gestaafd met vele praktische 
voorbeelden.

DEZE MASTERCLASS WERD 
SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR:

 > Interne coaches:  
professionals die hun coaching 
vaardigheden verder willen 
ontwikkelen om zo de presta-
ties van individuen, afdelingen 
of ganse organisaties positief 
te beïnvloeden. 

 > Leiders die leiders coachen: 
senior managers op zoek naar 
handvaten om hun managers 
of teams nog beter en gerichter 
te coachen. 

 > Executive coaches:  
professionals  die hun coa-
ching vaardigheden verder 
willen ontwikkelen om zo 
hun opdracht als coach van 
eindverantwoordelijken of sr. 
Managers nog beter in te kun-
nen vullen.  



>

Overzicht programma

 DEEL 1 - KERNCOMPETENTIES VAN DE BUSINESS COACH   

BLOK 1: POSITIONERING EN DEONTOLOGIE VAN DE BUSINESS COACH
 ◆ Opdracht (aanvaarding/weigering).
 ◆ Klik-evaluatie met de coachee.
 ◆ Vertrouwensrelatie en discretie.
 ◆ Rapportering ja of nee?
 ◆ Hoe omgaan met de hiërarchie?
 ◆ Professionele persoonlijke ontwikkeling.
 ◆ De logische niveaus van denken, leren en veranderen (ijsbergmodel van Bateson).

Cases en oefeningen.

BLOK 2: BASISINZICHTEN VOOR DE BUSINESSCOACH
 ◆ Omgaan met emotionele en relationele problemen (savior complex of redder-val).
 ◆ Verwerkingsproces (Kübler-Ross).
 ◆ 4 niveau’s van taakmaturiteit.
 ◆ 4 basisstijlen van coaching:

 ❖ tutoring;
 ❖ mentoring;
 ❖ counselling;
 ❖ confronting.

Cases en oefeningen.

BLOK 3: DE TOOLBOX VOOR DE BUSINESSCOACH
 ◆ Luisteren & (blijven) vragen stellen
 ◆ Spiegelen zonder oordeel
 ◆ Definieer de eigen comfortzone en die van uw coachee 
 ◆ Empathie zonder emotionele betrokkenheid
 ◆ Durf en lef maar met respect 
 ◆ Leiderschap & autoriteit zonder hiërarchie
 ◆ Counteren van weerstand
 ◆ Cases en oefeningen 

 DEEL 2 - PRACTICUM BUSINESS COACHING     

BLOK 4: SPECIFIEKE COACHING OPDRACHTEN
 ◆ Coachen op gedrag.
 ◆ Coachen op resultaten.
 ◆ Coachen op leiderschap.
 ◆ Coachen op verandering.
 ◆ Coachen op afstand.

Cases en oefeningen.

BLOK 5: COACHEN DOORHEEN DE ORGANISATIE
 ◆ Coachen van professionals.
 ◆ Coachen van leidinggevenden.
 ◆ Coachen van (C-level) Executives.  
 ◆ Coachen van groepen.

Cases en oefeningen.

BLOK 6: SPECIFIEKE & COMPLEXE COACHINGSITUATIES
 ◆ Burnout.
 ◆ Bore out.
 ◆ “Over the top”-stress. 
 ◆ “Final Stage”-coaching (laatste kans).
 ◆ Trauma’s.

Cases en oefeningen.

 DEEL 3 - RESULTAATGERICHT WERKEN ALS COACH   

BLOK 9: VERANKEREN VAN UW COACHING OPDRACHT
 ◆ Meet uw impact als coach.
 ◆ Maak u (op termijn) overbodig: verankeren van uw coaching opdracht.
 ◆ Mijn persoonlijk ontwikkeltraject als business coach.

VERHOOGDE INTERACTIVITEIT

De deelnemers krijgen uitgebreid 
de kans om hun eigen problematiek 
ter sprake te brengen. Om dit te 
realiseren, vragen wij op voorhand 
een beknopte beschrijving van de 
probleemstelling te formuleren. Op 
die manier kunnen wij de cursus 
volledig opstellen volgens uw eigen 
informatiebehoefte. 
U kunt hiervoor steeds contact 
opnemen met Dirk Spillebeen op 
het nummer: +32 50 38 30 30 
(e-mail: dirk@ifbd.be).

VERLOOP CURSUSDAG(EN)

08.30 Ontvangst, registratie met 
koffie/thee.

09.00 Start van de trainingsdag  
(met voorstelling docent)

12.30 Lunch

17.00 Einde van de cursusdag.

Zowel in de voor- als namiddag 
wordt een korte (koffie-)pauze 
gehouden.

 
Volg ons!  

@IFBDupdate

Onze opleidingen in primeur? 



MASTERCLASS BUSINESS COACHING

FIRMA: 

 

STRAAT / NR. / BUS:  .................................................................................................................................................................................

PC / GEMEENTE:  .................................................................................................................................................................................

Alg. TEL.-nr.: FAX-nr. : 

ACTIVITEIT: q industrie-productie q groothandel & import q kleinhandel  q horeca 

 q bouwondernemers q transport q diensten q overheid

SECTOR:  .............................................................................................  AANTAL WERKNEMERS:  ...............................................

BEDRIJFSINFORMATIE

FACTURATIEGEGEVENS

Facturatie-adres:  ..................................................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................................................................

Uw referentie:  ..................................................................................................................................................................................

BTW-nummer:

DEELNEMER(S)

DEELNAMEKOSTEN
De deelnameprijs aan dit 4-daags programma bedraagt 2.295 Euro excl. 21% BTW. Dit bedrag is inclusief koude/warme 
dranken en een uitgebreide lunch tijdens de cursusdag(en). U ontvangt bovendien een documentatiemap die u als naslag-
werk kunt raadplegen. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid (zie verder) geeft het IFBD per extra 
deelnemende collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

De Vlaamse Overheid investeert in opleiding: tot 30% korting!
Het IFBD is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Dit maakt dat u onze trainingen gedeeltelijk kunt betalen met de 
subsidies toegekend door de Vlaamse Overheid via het systeem van de “KMO-portefeuille”. Indien uw bedrijf voldoet aan de 
vooropgestelde criteria kan u tot 30% besparen op de opleidingskost. Meer informatie omtrent het systeem kan u vinden op 
de website van de Vlaamse Overheid: www.kmo-portefeuille.be. 

INSCHRIJVING
U kan zich op diverse wijzen inschrijven:
 • Bij voorkeur via onze website www.ifbd.be of via e-mail: info@ifbd.be 
 • U faxt uw inschrijving op +32 50 31 04 21
 • Via de post: nv IFBD, Zeeweg 155, 8200 Brugge

U kan steeds uw reservatie telefonisch op het nr. +32 50 38 30 30 doorgeven. Een schriftelijke bevestiging echter blijft ver-
eist. Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u een deelnamebevestiging en een factuur. Een tweetal weken voor de cursus 
ontvangt u een herinnering met nog enige praktische informatie en een routebeschrijving.

Annulatie.
We begrijpen dat andere prioriteiten kunnen optreden tussen uw inschrijving en de cursus. Indien wij minstens 2 weken 
voor de cursus uw annulatie ontvangen zoeken we samen met u naar de beste oplossing. Minder dan 2 weken voor 
de eerste cursusdag bent u ons het integrale bedrag verschuldigd en wordt mogelijks een administratieve kost (€ 75) 
aangerekend. Wij zijn uiteraard steeds verheugd een collega te mogen verwelkomen in uw plaats.

INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

Inschrijvingsformulier

DATUM & LOCATIE:

KOSTPRIJS:
>  € 2.295 excl. BTW

HOTELOVERNACHTING OP DE 
LOCATIE VAN DE TRAINING
U kan op onze diverse trainings-
locaties veelal een overnachting 
boeken om de cursus op een 
ontspannen manier te kunnen 
aanvatten en/of afsluiten.

Meer informatie hieromtrent vindt 
u op onze website of via volgende 
link:
www.ifbd.be/nl/over-ons/
algemene-voorwaarden

IFBD-DATABASE & GDPR
We houden u graag op de hoogte 
van de laatste evoluties binnen 
uw sector. Daarom hebben we 
uw gegevens opgenomen in onze 
database. Uw informatie is voor 
eigen gebruik, wordt beveiligd en 
nooit aan derden doorgegeven. 
Hiertoe nemen we alle nodige 
maatregelen. Te allen tijde heeft u - 
overeenkomstig de wet “verwerking 
persoonsgegevens” van 8/12/1992  
en de “AVG-reglementering” van 
24/5/2016 - recht op inzage, 
wijziging of verwijdering van uw 
gegevens. Meer informatie via onze 
webpagina www.ifbd.be/nl/GDPR 
of via e-mail: DPO@ifbd.be.



>
Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>>> Inschrijving faxen op het nr. +32 50 31 04 21 of e-mail naar info@ifbd.be

>>> Rechtstreekse inschrijving via onze website: 

Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>  zie hiertoe onze website 
www.ifbd.be

INSCHRIJVEN 

https://www.ifbd.be/nl/inschrijven/?oid=15920

