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Je hebt enige tijd geleden bij Vormconsult een coachopleiding 
gevolgd en je hebt behoefte om je coachvaardigheden weer 
wat bij te spijkeren en te weten waar je nu staat in jouw ont-
wikkeling als coach. 
Deze opfriscursus geeft je die gelegenheid. De cursus bestaat 
uit 2 dagen, van 9.30 tot 20.30 uur, verspreid over een periode 
van 3 weken. De opfriscursus zal zoveel mogelijk op maat ge-
maakt worden. Na aanmelding vragen wij je waar je speci� eke 
belangstelling naar uit gaat. Getracht wordt zoveel mogelijk 
aan te sluiten op ieders behoefte.
Om je geheugen al vast wat op te frissen...
• J e “wolkje” benoemen in het hier en nu, Gouden Driehoek 

toepassen..
•  Patronen benoemen. (één keer is toeval, 2 keer is opvallend, 

3e keer is, bingo, een patroon)
•  Coachen met je “hele hebben en houwen” Je eigen al-

lergieen en valkuilen benutten voor die geniale interventie 
waarbij je de coachee ECHT in beweging krijgt.

• De cirkel van 8
• De verschillende perceptuele posities
• Eigenaarschap bij de coachee laten
• Stevig maar met compassie durven confronteren
• Coachen met een meetlat, om resultaatgericht te coachen
•  Systeemdenken.. Je bekijkt het totaal, hoe het systeem 

zichzelf in stand houdt 
• RET als instrument voor het coachen op opvattingen
•  Gebruik maken van het onbewuste. Geleide fantasie tech-

nieken.

Het maximaal aantal deelnemers is 12. Dit garandeert dat je 
de aandacht krijgt die je nodig hebt. Daarnaast garandeert 
het aantal van 12 dat er voldoende verschillende ijsbergen zijn 
voor de nodige interactie en om te oefenen.
Aan het eind van de tweede dag krijg je plenair feedback waar 
je staat in je ontwikkeling als coach. Desgewenst kan tegen 
meerprijs een afrondend gesprek worden gepland met de 

coach/trainer, waarin de feedback verdiept kan worden en 
mogelijkheden voor de toekomst besproken kunnen worden.

Doelgroep:
Iedereen die bij Vormconsult een opleiding/training heeft 
gevolgd op het gebied van coaching en/of coachend leiding-
geven. Degenen die niet bij Vormconsult een opleiding gevolgd 
hebben, maar wel elders en bekend zijn met de hierboven 
beschreven technieken en coachmethodieken, krijgen een 
telefonische intake.

Opfriscursus “Coachen in de ijsberg”
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Heb je belangstelling voor onze diensten of wil je gewoon meer 
van ons weten, neem dan contact met ons op, of maak een 
afspraak voor een vrijblijvend gesprek.

Ons adres is:
Vorm Consult
Laan van Moerkerken 95
3271 AJ  Mijnsheerenland 
(20 km ten zuiden van Rotterdam)

Telefoon: 0186-600118
Mobiel : 06-43004880
e-mail: info@vormconsult.nl

Contact


