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PROBLEMEN WORDEN NIET OPGELOST 
BINNEN HETZELFDE KADER ALS WAARBINNEN 
ZE GECREËERD ZIJN.  Albert Einstein

Tijdens deze training leer je de 9 stappen van 
effectief coachen. Een snelwerkende en persoonlijke 
coachingaanpak, waarin je de basisvaardigheden 
ontwikkelt om anderen te begeleiden bij het bereiken van 
resultaat.

Leer hoe je mensen kunt motiveren tot het doorbreken 
van ongewenste patronen en het realiseren van 
gedragsverandering.

ZELFSTURING VIA NLP
Als Vakbekwaam Coach maak je gebruik van Neuro 
Linguïstisch Programmeren (NLP). Een methode die 
mensen helpt om de regie over hun leven te krijgen.

De opleiding tot Vakbekwaam Coach is praktisch, 
praktijkgericht, effectief en toe te passen in diverse 
professionele situaties. Wij werken in kleine groepen 
(max. 12) en begeleiden de deelnemers persoonlijk. 

Duur: 3 dagdelen 

RESULTAAT
 Tijdens de training ontwikkel je de volgende 
competenties:
• makkelijk contact maken en het gesprek sturen;
• gebruiken van waarneming, luisteren en feedback; 
• respecteren en accepteren hoe de ander is;
• doorbreken belemmeringen via het onderbewuste; 
• motivatietechnieken door taalgebruik en ankeren;
• bereiken van snelwerkend, blijvend resultaat.

VOOR WELKE PROFESSIONALS GESCHIKT?
Leidinggevenden die medewerkers coachen en iedereen 
die in zijn beroep aan coaching doet of wil doen: 
gewichtsconsulenten, docenten, adviseurs, therapeuten, 
stagebegeleiders, klachtenafdeling, enz.

MEEDOEN MET NASCHOLINGSPUNTEN BGN 
Er is een praktijkopdracht en een groepscasus (geen 
schriftelijk examen). Na afronding mogen de deelnemers 
zich Vakbekwaam Coach of Slank-Coach noemen.

Dit is een BGN geaccrediteerde nascholing voor 
coachings- en of gesprekstechnieken.

Kijk op www.opkoers.info voor inschrijven, investering, 
inhoud, korting en data van de Vakbekwaam Coach 
training. 

Pas op: hiermee kun je blijvende 
 gedragsverandering realiseren

trainer

OP EEN PRETTIGE MANIER WEET DE TRAINER AANSLUITING TE 
VINDEN EN IN EEN GOEDE MIX VAN THEORIE EN PRAKTISCHE 
OEFENING HET COACHINGCONCEPT UIT TE LEGGEN EN TE 
LATEN ERVAREN. Ervaring deelnemer
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