Coaching för affärscoacher

Ett coachande förhållningssätt som affärskonsult innebär att stödja, utmana, stimulera och underlätta för
människor att nå självinsikt, ta ansvar för den egna utvecklingen och sina prestationer. Genom dialog, förståelse
och delaktighet nå överenskommelser, formulera handlingsplaner samt samordna och genomföra dessa.
Coaching syftar till att stödja förändring och utveckling hos individer och grupper men det handlar också om att
hantera känslor. Coaching bidrar till att bryta mönster och gamla vanor.
En företagsledare som själv blivit coachad och använder sig av de insikter som detta ger uppnår ett bättre
resultat, därför är coaching lönsamt. Coaching är en kraftfull chefsutvecklingsinsats i sig och ger utväxling på de
utbildningar och andra utvecklingsinsatser som chefen redan deltagit i då han/hon i tryggt samspel med sin
affärscoach får möjlighet till feedback, reflektion och handling.
Efter avslutad kurs kommer du ha fördjupad kunskap om, och förståelse för det coachande förhållningssättets
villkor och du har fått verktyg för att fortsätta utveckla din coachande förmåga. Du kommer att besitta kunskaper
om hur du genom konstruktiv kritik ökar produktiviteten hos dina klienter.
Kursen består av följande moment
Coachingens sju grundläggande principer
- Stöd till självlärande och ökad medvetenhet - Eget ansvarstagande
- Fokus på lösningar
- Kreativ spänning / utmaning
- Struktur
- Positiv feedback
- Närvaro
Att lyssna som en coach
Att kunna lyssna på ett enastående sätt innefattar de flesta kvaliteter som en bra coach har. Under detta avsnitt
får du träna på att lyssna positivt, lyssna efter vad den andre verkligen menar- du lär dig lyssna på flera nivåer.
Du tränar på att lyssna utan att döma.
Att ge feedback
Under detta avsnitt får du träna på att ge feedback på ett konstruktivt sätt som gynnar utveckling. Vi går igenom
en femstegs modell och tittar på generella regler och nyckelregler för feedback
Att ställa frågor
Grunden för coaching är att ställa kraftfulla frågor. Vi skiljer på ytliga frågor och informationsfrågor. Vi tränar på att
ställa; öppna frågor, lärdomsfrågor, uppskattande frågor, handlingsinriktade frågor samt cirkulära frågor.
Omfattning och genomförande
Kursen omfattar 2 dagar där teori varvas med egen träning och reflektion. Vi rekommenderar också en
uppföljningsdag. Kursen genomförs med fördel i internatform.
Kurscoach:
Anders Ydremark. Diplomerad organisationskonsult vid gestaltakademin. Civilingenjör och beteendevetare.
Lång erfarenhet av företagsledning och utveckling av människor, relationer och affärsverksamhet. Arbetar som
organisationscoach, krishanterare och ledarutvecklare med individer, grupper och organisationer.
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