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INSPIRE

LEAD

UW BUSINESS IS 
ONZE BUSINESS IN 
EEN WERELD VAN 

VERANDERING



HOE VUCA-PROOF BENT U? 

Volatility   (beweeglijkheid)

Uncertainty   (onzekerheid) 

Complexity   (complexiteit) 

Ambiguity   (meerduidigheid) 

U merkt het zelf: met eigenschappen als 

krijgen u en uw organisatie het steeds moeilijker om langetermijnplannen te maken. 

U hebt dus een andere manier van werken nodig. En ook een mindset die op scherp staat om elke uitdaging bewust, 
flexibel en visionair aan te gaan.

Veranderingen komen snel en onvoorspelbaar, zonder duidelijke patronen: 
zekerheden uit het verleden tellen niet meer. Welkom in deze VUCA-wereld. 



3 VUCA-proof pijlers 
die uw succes ondersteunen:

Coaching als perceptieverruiming

Opleiding voor uw persoonlijke én organisatie-ontwikkeling

Consultancy & tools voor strategisch people management 

HÉT VUCA-ANTWOORD: EEN NIEUWE STIJL VAN LEIDERSCHAP 
EN MANAGEMENT VOOR U EN UW ORGANISATIE

Volatile

Value and vision: leidinggeven met effect en visie

Uncertain

Understanding: de context begrijpen en verhelderen

Complex

Clear communication: helder communiceren door inzicht 

Ambiguous

Adaptability flexibel inspelen op wat zich aandient



Want leiders en managers die hun organisatie, teams en medewerkers 
inspireren en motiveren, zijn mensen met een duidelijke visie. Ze bouwen 
aan future-proof organisaties.

Succes en levenskwaliteit bereiken, vraagt een 
buitengewone mindset om te DURVEN:

DURVEN om anders naar de wereld te kijken. 
DURVEN om de uitzonderlijke kracht in te zetten en beslissingen te nemen. 
DURVEN een richting in te slaan en er vastberaden en gepassioneerd voor te gaan, met al 
uw talenten en vaardigheden, met ratio en emotie in balans. 

Kortom, met het doel om u goed te voelen in uw vel, in uw job en in uw 
organisatie.

DENKT U MET ONS MEE ?

Wij zeggen het graag met het adagium 
Igniting business excellence through personal growth. 

DE MINDSET OM NIEUWE PADEN TE DURVEN BEWANDELEN



Als leider of manager wilt u snelle, duurzame en meetbare resultaten 
die future-proof zijn in deze VUCA-wereld. Dat komt niet vanzelf.

Met een focus op uw persoonlijke groei via coaching en opleiding krijgt uw mindset de nodige boost die bijdraagt tot uw 
persoonlijke succes. En natuurlijk ook tot de business excellence van uw organisatie. Een van onze tools met bewezen 
succes in dat kader is het Enneagram voor écht duurzame teamontwikkeling.

Uw focus. Uw passie. Uw keuzevrijheid. 

Wij geloven in een wereld waar bezield leven mogelijk is. Waar iedereen zijn 
verantwoordelijkheid kan nemen en keuzes kan maken. Samen mikken we op 
de realisatie van gemeenschappelijke belangen én levenskwaliteit: well-being 
en well-doing. 

Zo maken opleiding en coaching het verschil.

DE TOEKOMST IS NU



DE ROI VAN EFFECTCOACHING

OPLEIDING VOOR PERSOONLIJK EN ORGANISATIESUCCES

Wat is de kost voor uw organisatie als u problemen niet aanpakt in de kern? 
Wat is de prijs van teams die niet presteren zoals verwacht?
Hoeveel kost het om te blijven zoeken naar mensen met de juiste spirit?

Effectcoaching helpt u mentale en emotionele barrières te overwinnen die u en uw organisatie hinderen in uw gemeenschappelijke 
groei. 

Wat levert het u op als uw hele organisatie doordrongen is van een nieuwe mindset?
Hoeveel kan uw organisatie evolueren met mensen die van binnenuit gegroeid zijn?

Onze gecertificeerde effectcoaches zijn uw professionele 
sparring partner, uw klankbord én uitdager bij:

• Transformatie in organisaties
• Change Coaching
• Mentoring & Executive Coaching
• Managerial Coaching
• Entrepreneurial Coaching
• Personal Development Coaching
• Team Coaching
• ...

Coaching helpt u meer opties te zien en keuzes te maken die naadloos aansluiten bij uw gewenste resultaten. 

De ROI van coaching is zelfs indrukwekkend. Dat bewijzen cijfers van ondermeer MetrixGlobal 
en Harvard Business Review. En toch laat het gros van organisaties coaching links liggen.

Coaching werkt. Wij noemen onze aanpak graag 
‘effectcoaching’. Effectcoaching maakt écht een verschil. 



DE  VAN EFFECTCOACHING

OPLEIDING VOOR PERSOONLIJK EN ORGANISATIESUCCES

Mindset is álles. Mindset maakt het verschil tussen 
opgeven of doorzetten. Tussen ‘geloven in’ en fatalisme. 
De voeding daarvoor krijgt u via kwaliteitsvolle opleiding. 
Want in deze VUCA-wereld is persoonlijke ontwikkeling 
door blijvend evolueren een must. 

Zo zijn coachingcompetenties een ware troef voor de leiders en managers van vandaag 
en morgen. Transformatief leiderschap gebaseerd op zelfsturing en eigenaarschap zorgt 
voor duurzame resultaten. En zelfbewustzijn, bewust weten en beleven wat je aantrekt, is 
de basis voor persoonlijk succes ...

8 voordelen van persoonlijke ontwikkeling voor uw organisatie:

Laat u verrassen door ons ruime aanbod aan VUCA-proof kwaliteitsopleidingen.

1. Persoonlijke groei leidt tot de evolutie van uw organisatie
2. Gedeelde kennis en kunde dient het gemeenschappelijke belang 
3. Ambitie en eigenaarschap draagt bij tot een sfeer van vooruitgang
4. Meer inzicht zorgt voor snellere en gedragen beslissingen
5. Coachingcompetenties ondersteunen persoonlijk leiderschap en potentieel
6. Blijvend leren vergroot de veerkracht bij onvoorziene omstandigheden
7. Bewustzijn boost de positieve mindset en tevreden mensen presteren beter
8. Een coachingcultuur versterkt uw organisatie en is dus een competitief voordeel



LIVE THE

FLOW OF

CHANGE

IN A WORLD OF SPEED
YOUR INNER COMPASS

IS THE TRUE GUIDE

Train your coaching skills
Get coached

Experience the effect of coaching
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KWALITEITSOPLEIDINGEN DIE UW COACHINGCOMPETENTIES 
EN -ATTITUDE VERZEKEREN

LEIDERSCHAPS  TEAM  EN COMMUNICATIETRAININGEN
VOOR UW STE EEUW MINDSET

Persoonlijk groeien en de groei van anderen activeren? Kies voor ons geaccrediteerde coachingprogramma of voor 
vervolmakingsprogramma’s waarmee u zich fundamentele inzichten, competenties en attitudes eigen maakt. 

Onze programma’s hebben zichzelf al ruimschoots bewezen:

ROOT-GROW: 
persoonlijke ontwikkeling en 
coachende attitudes 

• Accredited Coach Training Programs 
- keurmerk van International Coach 
Federation (ICF) 

• Kortste en eenvoudigste weg naar 
erkenning als ICF-coach

• Kwaliteitslabel binnen en buiten uw 
bedrijf

• Gebaseerd op 11 
coachingcompetenties zoals 
vastgelegd door het ICF

• Leidt tot ICF-certificatie op niveau van 
ACC (Associate Certified Coach) of 
PCC (Professional Certified Coach), 
zonder dat u nog een afzonderlijk 
examen bij de ICF hoeft af te leggen

BLOOM: 
identiteitsontwikkeling  voor senior 
managers en coaches

• Transformational Business Coaching-
programma gericht op zowel coaches 
als topmanagers met ervaring die hun 
carrière en manier van leidinggeven 
naar een hoger niveau willen tillen

• Diepgaande inzichten en antwoorden 
op échte levensvragen als 
voorbereiding op transformatie

• Verdiep uw persoonlijke ontwikkeling 
en leer coachen op niveau van 
identiteit, missie en levensvragen

Vervolmakingsprogramma’s: 
dynamisch blijven evolueren in de 
VUCA-wereld

• Teamcoaching
• Coachen met het Enneagram: 

introductie
• Enneagram Certified Practitioner
• Enneagram Team Facilitator
• Systemisch Coachen & Managen
• Verdieping: Systemisch Coachen en 

Managen
• Waardenbewust Coachen en 

Leidinggeven met een 21ste eeuw-
mindset

• Welzijns- & Vitaliteitscoaching
• Intervisie & Coaching
• Relatiecoaching voor vernieuwende 

relatie-attitudes en -competenties



KWALITEITSOPLEIDINGEN DIE UW COACHINGCOMPETENTIES 
EN ATTITUDE VERZEKEREN

LEIDERSCHAPS-, TEAM- EN COMMUNICATIETRAININGEN
VOOR UW 21STE EEUW-MINDSET

Leiding geven is een dynamisch proces en vereist een permanent verfijnen en inspelen op de telkens veranderende VUCA-realiteit. U 
beïnvloedt al uw relaties op een positieve manier en krijgt inzicht in de essentiële processen van leiderschap die u en uw organisatie 
klaarstomen voor de uitdagingen van vandaag en morgen. En dat in een vloeiende stroom van gewenste evolutie.

VUCA-proof leiders en managers 
• durven door een proces van persoonlijke ontwikkeling gaan
• weten hoe ze ontwikkelingsgerichte feedback kunnen geven 
• kunnen feedback ontvangen 
• zetten de vaardigheden en attitudes van een coach in

Programma’s (open en op maat) die u als leider en manager ondersteunen:

Leiderschap
• Ècht Leiderschap, in dienst van mens 

en maatschappij
• Senior Leadership Journey
• Inspireren en beïnvloeden
• Strategic influencing
• Instructies geven
• Performance- 

managementgesprekken
• Inspirational Lunch Sessions
• Omgaan met verandering
• Loopbaangesprekken voor managers
• Coachingvaardigheden voor 

managers
• Omgaan met macht
• Onderhandelen en beïnvloeden
• Motiveren
• Delegeren
• Omgaan met conflicten
• Burn-outpreventie
• Stressmanagement
• Verschil tussen managen en coachen

Communicatie
• Communicatie met impact
• Mindset-boosting met 

Neurolinguïstisch Programmeren 
(NLP Practitioner & Master)

• Feedback geven en ontvangen
• Instructies geven
• Generation X Y Einstein, Millennials
• Soepeler inspelen en samenwerken 

met elkaar X 
• Sales impact

Teamwerk
• Teamcoaching
• Teambuilding
• Team-event - off-sites
• Team Management
• Team Leadership
• Teams begeleiden
• Insights Questionnaire
• Insights 360° Workshop   
• Lego Serious Play  
• Equine Assisted Coaching
• Motiveren na herstructurering  
• Intervisiebegeleiding voor managers 
• Enneagram voor teamontwikkeling



CONSULTANCY & TOOLS VOOR UW 
STRATEGISCH PEOPLE MANAGEMENT

Uiteraard wilt u uw visie, missie en bedrijfsresultaten realiseren. U weet echter ook dat u mensen nodig hebt -elk met hun 
eigen persoonlijke belangen- om dit doel samen met u te bereiken. 

Een helikopterblik van experts bezorgt u extra input om uw leiderschap, bedrijfsvisie, missie en 
waarden aan te scherpen en de groei van uw mensen en onderneming te verankeren. Zo maken 
ze integraal deel uit van uw bedrijfsidentiteit. U haalt op korte en lange termijn het beste uit 
mens én organisatie en bent klaar voor de VUCA-uitdagingen.

Til uw organisatie naar een hoger niveau

Feedback- & Coachingcultuur

• Feedback is een geschenk

Blended Learning Project Design

• Intervisie als integratie van opleiding en training

Vitaliteit en burn-out

• Vitaliteit en burn-outpreventie
• Reïntegratie Asssistentie Programma

Coachingtools

• 360° Feedback Questionnaire
• Insights 360° Questionnaire
• Insights 360° Discovery 
• Value Based Assessment (Barrett)
• Leadership Competencies 
• Talent Questionnaires  
• Insights Team Profiles
• Self Assessment
• Gevalideerde Enneagramtest  

(individueel & teams)



CONSULTANCY & TOOLS VOOR UW
STRATEGISCH PEOPLE MANAGEMENT

HAAL KRACHT UIT DUURZAAM BUSINESS DOEN

Groei, erkenning, succes en levenskwaliteit. Medewerkers streven ernaar en ook leidinggevenden en werkgevers. In de 
zoektocht naar een voortdurend evenwicht tussen persoonlijke en bedrijfsdoelstellingen ligt de échte winst van elke 
onderneming én elke persoon in het gemeenschappelijke belang.

Altijd in het oog van het gemeenschappelijke belang

Alleen dan boort u het juiste potentieel op het juiste moment aan. Het resultaat: 
betrokken en bewuste medewerkers, een van de grootste energiebronnen voor een 
succesvol bedrijf.

Investeer in een dynamisch evenwicht, het punt waarop persoonlijke en 
bedrijfsbelangen elkaar ontmoeten en versterken. 

Een investering die meteen en blijvend rendeert.

MEDEWERKERS STREVEN NAAR

• Boeiende job
• Talenten ontplooien
• Waardering
• Toekomstperspectief
• Zekerheid
• Bijleren
• Respect
• Arbeidsvreugde
• Balans werk-privéleven

... en een motiverende en inspirerende werkomgeving 
binnen een succesvol bedrijf, natuurlijk.

ORGANISATIES STREVEN NAAR:

• Concurrentiekracht
• Rendabiliteit
• Een omzet in lijn met investeringen 
• Innovatie
• Klaar zijn voor de toekomst
• Verantwoordelijkheidszin
• Engagement & bevlogenheid
• Juiste persoon op de juiste plaats
• Het dienen van het maatschappelijk belang 

... en gemotiveerde en gepassioneerde medewerkers, 
natuurlijk, die bijdragen tot het succes.

GEMEENSCHAPPELIJK
BELANG

Groei
Erkenning

Succes
Levenskwaliteit

In een steeds veranderende wereld is de doorsnede 
vinden, het gemeenschappelijke belang, een 
enorme uitdaging. Een bedrijfsvisie, inzichten en 
processen evolueren dus best mee in functie van de 
veranderende omstandigheden.



EEN ÉCHT PARTNERSHIP MAAKT HET VERSCHIL

EEN DOORDACHTE WEG NAAR SUCCES

U hebt specifieke noden. Uw bedrijf zit in een unieke situatie. Daarom 
is maatwerk een absolute vereiste. Alleen dan is er sprake van impact 
en een duurzaam resultaat.

Werk samen met ons aan specifieke trajecten van training, 
coaching, mentoring en out-of-the box-learning.

We brengen nauwgezet in kaart wat elke medewerker nodig heeft om te groeien, in functie van zijn persoonlijke 
doelstellingen én in lijn met de bedrijfsdoelstellingen. Zo benut u de creatieve spanning tussen de verschillende 
streefdoelen. 

• begeleiden van beginnende leidinggevenden en doorgewinterde executives 
• opleidingen met duurzaam resultaat - geen prikacties 
• advies over juiste volgorde opleidingen in combinatie met coaching

Training & Coaching Square is alom erkend als dé expert op vlak van training 
en coaching. Onze expertise is breed en diep: we stonden mee aan de wieg van 
professionele coaching in België en werden in 2008 als eerste opleidingsinstituut 
in België erkend door de International Coach Federation (ICF). Onder leiding van 
de oprichters en zaakvoerders Marleen Boen en Leen Lambrechts, beide Master 
Certified Coach (MCC), maakten we van ‘coaching’ een keurmerk. Dat stellen we 
als team graag ten dienste van u en uw organisatie.



EEN DOORDACHTE WEG NAAR SUCCES

In 6 stappen naar uw gewenste effect met injecties 
voor druppelsgewijs ont-wikkelen.

1. Kennismaking: potentieel en valkuilen
2. Pre-analyse: vragen en observatie
3. Opties: organisatieplanning naar evolutie
4. Voorbereiding jaarplanning: intentie- en effectbenoeming
5. Uitvoering: start - doorgaan of stapsgewijs - groep/individu - top down/bottom up/lateraal
6. Effect-check

• Ruim 50.000 uren praktijkervaring in professionele coaching
• Ruim 95 jaar gecombineerde ervaring in leidinggevende posities 
• Ruim 20 professioneel gecertificeerde coaches en trainers
• Professionele opleidingen en coaching het Nederlands, Frans en Engels



We kijken er naar uit om kennis te maken. 
Contacteer ons vrijblijvend:

ALTIJD KLAAR OM UW 
UITDAGING AAN TE GAAN

www.trainingcoachingsquare.be
contact@trainingcoachingsquare.be
+32 471 84 24 77

The House To Be (www.thehousetobe.com)

Zone 1 - Researchpark 210
1731 Zellik

the-coaching-square 
linkedin.com/company/the-coaching-square

@CoachingSquare

Training & Coaching Square
facebook.com/thecoachingsquare


