
INTERNE BEDRIJFSCOACH



Moedig je medewerkers aan ervoor te kiezen het  
beste van zichzelf te geven bij het nastreven en behalen van  
topresultaten

In een snel veranderende wereld is het belangrijk dat je 
medewerkers blijven leren en groeien. De arbeidsmarkt 
is krap en je wil je beste mensen niet alleen vandaag 
maar ook morgen kunnen inzetten op je belangrijkste  
projecten. Leren en groeien kan op verschillende manieren.  
Aanmoediging, steun, feedback en uitdaging zijn daarbij  
altijd essentieel. Dat is wat een goed opgeleide interne 
coach doet, naast haar/zijn reguliere functie.

Wanneer je wil dat je medewerkers:

• echt voor resultaten gaan
• daarvoor zelf de verantwoordelijkheden willen nemen
• ervoor kiezen het beste van zichzelf te geven
• geëngageerd zijn
• en zich verder blijven ontwikkelen
 
dan kan een goed opgeleide, interne bedrijfscoach daarin een cruciale rol 
spelen.

Na deze erg praktische en interactieve opleiding ‘Interne bedrijfscoach’ 
kunnen de deelnemers:

• Collega’s helpen bij het realiseren van de doelstellingen van de  
organisatie (en van zichzelf)

• Feedback geven die gericht is op groei, een verhoogd zelfbewustzijn 
en grotere doelgerichtheid

• De ‘trusted partner’ zijn die anderen aanmoedigt en ondersteunt bij 
hun professionele en persoonlijke groei

• Medewerkers en collega’s zelf laten ontdekken welke sterktes en  
talenten ze vandaag al hebben en kunnen inzetten

• De krachtige vragen stellen die medewerkers en collega’s aanzetten 
tot het zelf zoeken naar - en invoeren - van de beste oplossingen

Bestemd voor 
• leidinggevende en andere professionals die in hun organisatie hun 

medewerkers het vertrouwen én de verantwoordelijkheid willen  
geven om resultaten te halen en doelstellingen te realiseren

• bedrijfsleiders die willen inzetten op een groter eigenaarschap van 
hun medewerkers

• HR business partners en officers die hun coachende  
gespreksvaardigheden verder willen verfijnen



is sinds 2016 medezaakvoerder van FLY. Tot 2012 
was Frank actief in diverse HRM rollen, bij  

ondermeer Ford, Philips en DSM. Sinds 2012 is 
hij als coach en senior consultant actief op vlak 

van ondermeer leiderschapsontwikkeling in  
uiteenlopende organisaties, gaande van  

Limburgse KMO’s tot internationale spelers, in 
diverse sectoren. Hij begeleidt er zowel  

zaakvoerders en aanstormende talenten als  
managementteams.

FRANK PHILIPPAERTS

is de oprichter (2011) van FLY, een organisatie die 
ondermeer leiders en organisaties begeleidt bij 

hun ontwikkeling en groei. Hij heeft een  
uitgebreide ervaring als senior consultant en 

coach voor internationale en familiale  
ondernemingen, non-profit en overheids- 

organisaties. Daarvoor heeft hij een uitgebreide 
en diepgaande praktijk- ervaring opgebouwd als 
strategische HR Business partner in Belgische en 
internationale bedrijven en rollen. Voordien was 
hij 6 jaar actief als Adjunct Directeur van VKW 

Limburg. Leon Vliegen is erkend als Professional 
Coach door de International Coaching  

Federation en is als gastdocent verbonden aan 
het Open Boarders MBA programma van de 
UHasselt voor de module ‘Self and people  

management’.

LEON VLIEGEN

DOCENTEN



DAG 1 | Wat motiveert mensen echt en welke rol kan ik daarin spelen 
als interne coach?
16.02.2023 | 8.30 u. - 17.00 u.
• Veilige leergroep vormen
• Wat voor een coach kan en wil ik zijn/worden: de mindset van de 

interne coach
• ABC van motivatie: wat motiveert mensen en wat betekent dat 

voor coachen
• ‘Rapport maken, verbaal en non verbaal’: echt verbinding maken, 

hoe doe je dat?
• De anatomie van vertrouwen

DAG 2 | Aan de slag met coaching: de voornaamste vaardigheden 
van de coach
23.03.2023 | 8.30 u. - 17.00 u.
• Actief luisteren
• Vragen stellen in plaats van oplossingen aanreiken
• Feedback geven als coach, gericht op de toekomst (‘feed  

forward’)

DAG 3 | Verder oefenen met coachende vaardigheden
27.04.2023 | 8.30 u. - 17.00 u.
• Omgaan met emoties tijdens een coaching gesprek, van jezelf en 

die van de collega die je coacht
• Soorten vragen van de coach en hun doelstellingen
• Structuur van - en fases tijdens - het coaching gesprek

DAG 4 | Terugkomsessie 1 
09.05.2023 | 8.30 u. - 12.30 u.

DAG 5 | Terugkomsessie 2 
05.09.2023 | 8.30 u. - 12.30 u.

Tijdens de terugkomsessies krijg je tenslotte de gelegenheid om via 
de gestructureerde leervorm van intervisie (of ‘peer coaching’) te  
leren van de ervaringen van je collega’s. Na afloop zal je ook zelf 
een leergroep binnen je organisatie kunnen begeleiden.

PROGRAMM A



PRIJS 
De kostprijs bedraagt € 2.950 (excl. btw) per persoon. Onder  
bepaalde voorwaarden is gedeeltelijke subsidiëring via  
KMO-portefeuille mogelijk (KMO-Portefeuille erkenningsnummer 
DV.O107340). Kosteloos annuleren kan schriftelijk tot en met  
donderdag 19 januari 2023.

LOCATIE
VKW Limburg, Kunstlaan 16, 3500 Hasselt

TIMING 
Elke sessie gaat door van 8.30 tot 17.00 uur met uitzondering van 
de twee terugkomsessies op 9 mei en 5 september 2023 (van 8.30 
tot 12.30 uur). Welkomstkoffie en koffiekoeken staan klaar,  
‘s middags voorzien we een lichte lunch.

MEER INFORMATIE & INSCHRIJVEN 
Wil je meer informatie over deze opleiding?  
Mail of bel naar Simon Cox (simon.cox@vkwlimburg.be - 
M. 0494 36 85 52)

Inschrijven kan via de website www.vkwlimburg.be of met een  
mailtje naar academy@vkwlimburg.be (T. 011 24 95 22 - Nele  
Vandael)

Snel inschrijven is de boodschap, want we beperken het aantal 
deelnemers tot 12. Voorafgaand wordt een intakegesprek gepland 
om de verwachtingen van de deelnemers goed te leren kennen.

PRAKTISCH


