Coach Gilde
Executive Coaching

PRAKTISCHE INFORMATIE
& KOSTEN

INVESTERING OPLEIDING
€ 13.110,(Dit is inclusief alle materialen,
overnachting tussen de
opleidingsdagen, maaltijden en
verzorging)

SUPERVISIE
€ 2.400,(10 sessies van 60 minuten, verplicht
voor behalen diploma)

LIDMAATSCHAP GILDE
€ 300,- per jaar
(eerste jaar na afronden opleiding gratis
inbegrepen)

Alle bedragen zijn excl. 21% BTW

LET OP: EARLY BIRDS die zich
inschrijven vóór 1 januari 2020,

Opleiding
Meesterschap in
Executive Coaching

ontvangen 15% korting op de
opleidingsprijs.

DATA 2020/2021
17 en 18 april ‘20
29 en 30 mei ‘20
26 en 27 juni ‘20
28 en 29 augustus ‘20
18 en 19 september ‘20
16 en 17 oktober ‘20
27 en 28 november ‘20
8 en 9 januari ‘21
5 en 6 februari ‘21

Contact

secretariaat

5 en 6 maart ‘21
Diner parlant & Diploma-uitreiking 9 april ‘21

Coachgilde voor Executive Coaches
Singel 117, 1402 BS BUSSUM

secretariaat@coachgilde.nl
KvK 59938854
www.coachgilde.nl

Traject tot Meesterschap in 12 maanden
PRAKTISCH LEREN
PRAKTISCH EN EFFECTIEF LEREN VAN ABSOLUTE TOPPROFESSIONALS

We gaan aan de slag: interactieve
gesprekken, persoonlijkheden

Het Coachgilde biedt je een unieke, praktijkgerichte opleiding tot het bereiken van Meesterschap

ontleden, topdocenten interviewen,

in Executive Coaching. Ons doel is eenvoudig: het begeleiden van ervaren c-suite leiders,

methodieken doorgronden, boeken

senior-coaches en BIG-geregistreerde professionals in het bereiken van meesterschap binnen
ons vakgebied.

bespreken en oefenen, oefenen,
oefenen. Leren is voor ons vooral
ongemak durven aangaan en bereid
zijn om te experimenteren met nieuw

Je krijgt les van absolute experts en we bereiden je, als je dat wilt, gedurende de opleiding voor op een
Internationale certificering en accreditatie als Master of Senior coach. Na het behalen van het diploma

• HET LEIDERSCHAPSBREIN
• WERKEN MET PATHOLOGIE

die vooral over jouw persoonlijke

Meesterschap in Executive Coaching kun je je aansluiten bij het Gilde voor Executive Coaches. In het gilde

ontwikkeling gaat. Alles wat we doen

bundelen we onze krachten in het benaderen van de markt en het uitvoeren van mooie opdrachten op gebied van

is gericht op het verhogen van jouw
vakmatigheid op gebied van het

executive coaching.

MODULES

gedrag. Verwacht geen (semi)
wetenschappelijke opleiding of opzet

coachen naar gedragsverandering.

Gilde voor Executive Coaching
opleiding tot Master-Coach

• INTERNE DILEMMA’S

TOPDOCENTEN
JOUW PROFIEL

BOARDROOM

Voordat je bij ons kunt inschrijven willen we je graag

Zonder diepgaand begrip van het systeem waarin

stuk toppers in hun vak zijn. Zo

ontmoeten. Waarom wil je eigenlijk executive coach zijn?

executive-cliënten leven kun je als topcoach niet

ontdekken we werkelijk alles over

Wat is jouw unieke leergeschiedenis als coach? Wie zijn

functioneren. Wat is de leefwereld van deze leiders? Wie

leiders, en het doelgericht veranderen

jouw cliënten tot nu toe? En hoe werk je eigenlijk als

zitten er in hun omgeving? En hoe ziet de dagelijkse strijd

van leiderschapsgedrag.

• CULTUURVERSCHILLEN

coach?

die ze leveren er uit?

• PERSOONLIJKE THEORIE

HET LEIDERSCHAPSBREIN

• POLITIEK
• STAKEHOLDERS
• MACHT & MACHTELOOSHEID
• LEIDERSCHAP POLIJSTEN

• INTEGRITEIT & MORALITEIT

Wij werken met hoofddocenten en
masterclass-experts, die stuk voor

We werken in dit vak met leiders. Onze top-experts
nemen je mee in de wereld van het leiderschapsbrein.
Hoe zitten deze mensen in elkaar? Wat is de rol van
hechting? Welke innerlijke strijd leveren ze? Kunnen we
deze doelgroep eigenlijk helpen? En hoe dan?

PREPARE FOR EXCELLENCE
Gedurende de opleiding werk je aan het

GEDRAGSNIVEAU

behalen van een certificering bij één of
meer Internationale coachorganisaties.

Veel coach-opleidingen gaan over zingeving en
zielsniveau. Wij geloven dat je die diepgang pas moet

Na het afronden van deze opleiding ben

SCRIPTIE

je klaar voor het echte werk. Voorbereid

Gedragsverandering is doen! Verwacht dus geen wollige

Tijdens de opleiding specialiseer je je als Gildecoach met

theorie of diepgaand gepsychologiseer, maar praktisch

‘een mogelijkheid tot...’ Wees welkom bij

een karakteristieke kwaliteit binnen executive coaching.

werken en oefenen in sessies en masterclasses.

het Gilde voor Executive Coaches en ga

Wat is jouw specialisme? Welke cliënten kun jij bij uitstek

opzoeken als al het andere heeft gefaald.

op executive coaching, niet alleen op

coachen? Hierover schrijf je ook een eindscriptie.

met ons mee de markt op. In het
Coachgilde ontwikkel je verder je passie
en meesterschap!

