Aviation Coaching
’stijg boven uzelf uit!’

Weten

Kunnen
Kennis

Vaardigheden

Persoonlijkheid

Gedrag

Zijn - willen

Doen - willen

U werkt aan collectieve en individuele competenties.

Competenties
In de training focust u op:
1. Kennis - weten wat u moet doen.

Crew Resource Management (CRM)

Stijg met uw team naar grote hoogte!

Effectief, veilig, stress- & risicoverlagend en prettig
samenwerken onder alle omstandigheden

Uitdagende en FUNctionele teamtraining in een
professionele Boeing 737 simulator.

CRM is in de jaren ’70 door NASA ontwikkeld om de
luchtvaart veiliger te kunnen maken. De ongekende
eﬀectiviteit en het bewezen succes van deze CRM
trainingen zijn niet onopgemerkt gebleven in andere high
risk branches, zoals de spoedeisende geneeskunde.
Het directe eﬀect van de CRM training is dat uw
organisatie of team productiever gaat samenwerken en
eﬀectiever en veiliger kan communiceren. Verder leren
de deelnemers om op een professionele en positieve
manier om te gaan met druk, stress en risico's. Dit
verhoogt de eﬃciëntie, het onderlinge vertrouwen en de
veiligheidscultuur binnen uw organisatie.

U vliegt met uw team zelf een Boeing 737 simulator!

2. Vaardigheden - kunnen wat u moet doen.
3. Persoonlijkheid - willen wat u moet doen.
4. Gedrag - doen wat u moet doen.

Proefsessie bijwonen?
Aviation coaching biedt u geheel vrijblijvend en kosteloos
een proefsessie aan in een Boeing 737-800 simulator.
Meld u aan via info@aviationcoaching.nl!

Hoe kan uw team beter samenwerken (kennis)?
Wat kan uw team onder hoge druk (vaardigheden)?
Wat zijn de kwaliteiten & valkuilen (persoonlijkheid)?
Wat wilt u als team veranderen (gedrag)?

Aviation Coaching
’stijg boven uzelf uit!’
Hilvertsweg 239 - 1214 JE Hilversum - KvK 53062590

U traint in een professionele Boeing 737 simulator.

Contact
035-7730088 / 06-48114304
Skype: aviationcoaching

Informatie
www.aviationcoaching.nl
info@aviationcoaching.nl

Stijg boven uzelf uit met Aviation Coaching
Aviation Coaching verzorgt team trainingen op maat
waarin deelnemers zelf een Boeing 737 simulator
vliegen. Uw team verlaat hierbij de comfortzone en zal
daarmee natuurlijk gedrag onder druk laten zien.
De training wordt gegeven door professionele verkeersvliegers (captains/instructeurs) en gedragdeskundigen.
’Serious fun, no pilot license required!’

Aviation Coaching
’stijg boven uzelf uit!’

Tijdens uw vlucht zult u uitdagende situaties moeten oplossen.

Cockpit crew in actie in de Boeing 737.

Debrieﬁng door trainers & reﬂectie door deelnemers.

Team training
Aviation Coaching biedt unieke team training, aan boord
van een Boeing 737-800 simulator.

Scenario’s
Tijdens een intensief programma van één dag doorlopen de
teamleden diverse uitdagende scenario's, die gezamenlijk
tot een goed einde moeten worden gebracht. De invulling
van de scenario's is afhankelijk van de collectieve of
individuele leerdoelen.

Doelgroepen
Directies, raden van bestuur of commissarissen,
maatschappen, (senior) management teams,
leidinggevenden en hun medewerkers.

Afhankelijk van de behoeften van uw team of organisatie
wordt een training custom-made ontwikkeld. Hier kan het
bijvoorbeeld gaan om het verbeteren van:
- leiderschap & teamwork
- besluitvorming & taak-management
- communicatie & situatiebewustzijn
- stress- & risico-management
Intake
Voorafgaand aan de training vindt een intake plaats die
gericht is op het in kaart brengen van de speciﬁeke
leerdoelen van zowel het team als van de individuele
teamleden. Eerder uitgevoerde gedragsvoorkeurentests
zoals: MBTI, Insights Discovery, DISC etc. kunnen hiervoor
als basis dienen.

Iedere deelnemer komt op 3 stations (cockpit, verkeerstoren
en management team) en in diverse rollen (als piloot,
luchtverkeersleider, manager).
Na elk scenario vindt een debrieﬁng plaats waarbij
persoonlijke feedback en zelfreﬂectie centraal staan.
Trainers
De training wordt verzorgd en begeleid door een expert op
het gebied van teamontwikkeling, ervaren verkeersvliegers
en een beroepscoach.

Duur van de training
1 dag van 08:30 - 17:30 uur.

