
 

 
 

 

Coaching medische specialisten, teamleiders, medisch managers, 
zorgmanagers en bestuurders op Landgoed Holthagen te Zwolle 
 

 
 
Onze coaching is o.a. gericht op: 

 Gesprekken over dilemma’s en problemen binnen werk, samenwerking en communicatie waar je 

graag in gespiegeld wilt worden en oplossingen voor wilt vinden 

 Vergroten van inzicht in persoonlijk functioneren, eventueel ondersteund door een ontwikkelings-

assessment 

 Inzicht in communicatie en verbeteren van communicatieve vaardigheden als gesprekstechnieken, 

onderhandelen, conflicthantering en performance (o.a. door videotraining) 

 Vergroten van managementvaardigheden en zicht op het effect van persoonlijke communicatie, 

gedrag en performance 

 Beter leren werken met beleidscyclus, jaarplannen, koersbepaling en strategische analyse 

 Voor bestuurders: ontwikkelen van succesvol boardroom behaviour en ondersteuning strategische 

analyse. 

 

Coaching is een praktisch en effectief instrument om het persoonlijke en professionele functioneren te 

versterken, en is toepasbaar op alle niveaus. Omgaan met persoonlijke valkuilen en het vergroten van 

de eigen invloed op de omgeving zijn veelal centrale thema's.  

 

Bij coaching gaat het om vergroten van vaardigheden, het stimuleren van zelfreflectie, zelfinzicht en 

zicht op de eigen rol. Het gaat om het optimaal leren begeleiden van mensen en processen, om zo de 

gewenste doelen te bereiken.     

Coaching kan plaatsvinden in diverse vormen en varianten. In de eerste plaats is het van belang dat 

een veilige plek wordt geboden, waarin de gecoachte zich vrij voelt zich te uiten en andersom ook  

eerlijke en constructieve feedback krijgt op zijn of haar functioneren en leerpunten.  

 

De setting van het landgoed is zo’n veilige plek om te praten, te reflecteren, wandelend te coachen, 

vaardigheden aan te scherpen, rollenspelen en videocoaching te doen. 

 

          



 

 
 

Vooraf spreken we (al dan niet samen met de opdrachtgever) af, wat de te behalen persoonlijke  

ontwikkel-, leer- en veranderdoelen zijn. Wij hanteren die doelen als het kader en leidraad voor het 

coachingstraject. Waar nodig en gewenst starten we vooraf met het uitvoeren van een ontwikkelings-

assessment om de leer-, ontwikkel- en verbeterdoelen beter in beeld te krijgen en zelfinzicht te  

vergroten. 

 

Het succes van coaching hangt voor een belangrijk deel af van de juiste match tussen coach en  

gecoachte. Mensen verschillen en ook onze coaches brengen ieder hun eigen stijl en specialisme in.  

We starten altijd met een kennismakingsgesprek, om verwachtingen af te stemmen en te kijken of de 

match er is. 

 

Naast de doelen op de eerste pagina, kan het binnen de coaching ook gaan om: 

 

 Effectief leidinggeven  

Het vullen van de “managers-toolkit” waaronder: coachend leidinggeven, effectief beïnvloeden, 

hanteren beleidscyclus, maken werkplannen en activiteitenplannen, capaciteitsplanning, voeren 

jaargesprekken, optimaliseren van processen, bedrijfsvoering, financieel beheer, etc. 

 

 Realiseren van snelle ingroei binnen hoger management (o.a. voor medisch managers en  

zorgmanagers) door het aanleren van: 

o Strategische analyse: richten, inrichten en verrichten 

o Scenarioplanning 

o Omgaan met gezag, invloed, macht & omgevingsmanagement 

o Boardroom behaviour & politiek-bestuurlijke sensitiviteit 

o Coachend en adviserend leidinggeven aan o.a. professionals 

o Videotraining m.b.t. performance, communicatie, presentatie en gesprekstechniek 

o Tools voor monitoren en verbeteren van kwaliteit en resultaten 

o Omgaan met tegenstellingen, weerstand en conflicten 

o Onderhandelingstechnieken 

o Leidinggeven aan verandering en consultancy skills. 

 

Informatie over coach en plaats: 

 
Jacques Rodenstein is één van de zeven partners binnen Zorgadviseurs.nl en studeerde o.a. strategi-

sche bedrijfskunde, filosofie en vergelijkende godsdienstwetenschap.  

Hij adviseert en coacht al 30 jaar individuele personen, teams en organisaties binnen de zorg.  

Hij verzorgde communicatie- en managementtrainingen, deed strategische analyses, verzorgde  

coaching van medici, vakgroepen, managers en bestuurders. Hij voerde reorganisaties en fusies uit, 

deed interim management en bestuursadvisering.  

Zijn brede ervaring zet hij graag in voor het coachen van medische specialisten, teamleiders, zorg-

managers, directieleden en bestuurders.  

Coaching en videotraining vinden plaats op Landgoed Holthagen, Holthagen 5, 8034 RE Zwolle.  

 

Meer weten? Bel 06 53251749 of mail: 

rodenstein@zorgadviseurs.nl  
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