INFORMATIEBLAD
Informatieblad KATA Coach 1.0

Stap voor stap
uitdagingen
realiseren
In veel organisaties zoekt men naar manieren om meer flexibel en wendbaar te werken, om blijvend
succesvol te zijn. Met methoden als ‘Lean’ en ‘Agile’ probeert men de productiviteit te verbeteren en zo
een economische crisis te lijf te gaan. Door het werken in ‘Zelfsturende Teams’ of volgens het ‘Nieuwe
werken en beoordelen’ doet men een beroep op de zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid van
medewerkers.
Na een enthousiaste start en eerste resultaten, blijkt vaak dat het na enige tijd nog niet zo makkelijk is
om het succes vast te houden. Zou je willen weten hoe je het succes van het eerste jaar vol initiatieven
kan vasthouden in je team en organisatie? Zou je willen leren hoe je de korte termijn resultaat kunt
laten opvolgen door lange termijn gedragsveranderingen voor blijvend resultaat? Wil je weten wat jij als
leidinggevende kan doen om mensen te coachen naar zichtbaar resultaat en meer werkgeluk?
Wij van Quality Contact weten hoe. In de ‘Kata Coach 1.0’ training leer je dagelijks te coachen naar
meer verantwoordelijkheid en initiatief zodat je samen resultaat behaalt. Dankzij 5 heldere stappen en 5
inzichtvolle vragen ontdek je hoe je dagelijks bezig kan zijn met de uitdagingen op lange termijn. Je leert
deze inspirerende werkwijze toepassen op jezelf en in de coaching van anderen.

Voor wie
•
•
•
•
•

Leidinggevenden die de productiviteit van hun medewerkers en team willen verbeteren
Leidinggevenden die zich willen ontwikkelen in hun rol als manager
Leidinggevenden die willen leren hoe zij mensen kunnen begeleiden om meer verantwoordelijkheid
te nemen
Leidinggevenden die zelf minder hard willen werken en meer samen willen werken naar resultaat
Leidinggevenden die leren door te doen
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Programma
Het programma van de KATA Coach 1.0 kent in 4 dagen een mooie opbouw:
•
Dag 1: KATA-routines toepassen op jezelf
•
Dag 2: ik coach de ander
•
Dag 3: ik coach
•
Dag 4: wat levert coachen met KATA op?
Wij bieden deze training zo aan dat je zowel in trainingsdagen als online gesteund wordt in jouw
leerproces. Dit doen we met onze KATA online leeromgeving met filmmateriaal, lees- en werkboeken.
Je bereidt je tussen de trainingsdagen voor dankzij KATA Online. Dit vraagt ongeveer 2 uur studietijd,
voor meer impact en resultaat.

Info en inschrijven
Kijk op www.quality-contact.nl voor meer info, zoals actuele data, kosten en faciliteiten. Een optie
nemen of inschrijven kan via de website, of neem contact op via info@quality-contact.nl.

Een volgende stap: Certificering tot KATA Coach
Echte gedragsverandering ontstaat door 10% training, 30% coachen en 60% zelf trainen door doen,
doen, doen. Op basis van deze leerwijze adviseren wij na de 4-daagse Kata Coach 1.0 training het
stappenplan Certificering tot KATA Coach te volgen. Lees verder op Certificering tot KATA Coach –
Foundation Level
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