
Wisselende contacten  

De ontmaskering van de coachingsrelatie

Scriptum, 2008 

Voor professionele begeleiders die de coachingsrelatie nog 

beter willen benutten. Bevat het model van zes 

coachhoudingen. 

€ 18,95, incl. 6% BTW 

Leven met de handrem eraf 

Coach jezelf door iedere crisis 

Scriptum, 2010 

Voor iedereen die verantwoordelijkheid neemt voor zijn 

persoonlijke leiderschap en niet bang is voor een beetje 

zelfrelativering. 

€ 16,95, incl. 6% BTW 

 

Hoe word ik echt rijk? 

Een frisse kijk op ons moderne bestaan

Het Eerste Huis, 2014 

Voor iedereen die durft stil te staan bij zichzelf en de 

collectieve ideeën van deze tijd en verlangt 

en innerlijke rust. 

€ 22,50 incl. 6% BTW 

KarenWalthuisCoach 

 

@KarenWalthuis 

 

WalthuisKaren 

De ontmaskering van de coachingsrelatie 

Voor professionele begeleiders die de coachingsrelatie nog 

beter willen benutten. Bevat het model van zes 

Voor iedereen die verantwoordelijkheid neemt voor zijn 

persoonlijke leiderschap en niet bang is voor een beetje 

Een frisse kijk op ons moderne bestaan 

Voor iedereen die durft stil te staan bij zichzelf en de 

collectieve ideeën van deze tijd en verlangt naar helderheid 

 

Leergang Coachen vanuit zes houdingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

opent je geest en hart 

 

Coachen vanuit zes houdingen  

 

 

 

WG Plein 190 

1054 SC  AMSTERDAM 

  06 24772669 
karen@karenwalthuis.nl 

 

www.KarenWalthuis.nl 

Doe je mee?  

 

Editie 2018 

vindt plaats 

in de  natuur 

van Drenthe! 



Leergang Coachen vanuit zes houdingen 

een eclectische leergang voor begeleiders die wezenlijke verdieping zoeken 

• je ontwikkelt je eigen, vrije coachingsstijl  

• je leert de coachingsrelatie optimaal benutten 

• je gaat meer coachen vanuit je Zijn dan door te Doen 

• je gebruikt je eigen aardigheden in coaching 

• je geniet meer van het coachen 

• je coacht soepeler en effectiever 

De Leergang Coachen vanuit zes houdingen bestaat uit zeven of vier 

trainingsdagen. Bij de vierdaagse leergang ligt het accent op de 

ruimtegevende houdingen: de eerste en laatste module met tussendoor 

de workshops de Boeddhist en de Uitdager. Je kunt ook losse modules 

volgen en zo je eigen Leergang samenstellen.  

We werken in een kleine groep met veel persoonlijke aandacht en 

ruimte voor eigen vragen en casuïstiek. Het is een continu proces van 

coachen en gecoacht worden. Veel oefenen, reflecteren, feedback 

uitwisselen en een beetje theorie. De diepgang van de training wordt 

verluchtigd met humor en enige (zelf)relativering. Confrontaties zijn 

liefdevol en de sfeer is open. 

De kosten voor de hele Leergang Coachen zijn € 2750,- voor bedrijven 

en € 1750,- voor ZZP’er, particulier en non-profit, excl. 21% BTW, 

inclusief koffie/thee/lunches en het boek Wisselende contacten, de 

ontmaskering van de coachingsrelatie. De tarieven voor de vierdaagse 

Leergang zijn: € 1500,- (bedrijven) en € 1050,- (overige). De tarieven 

voor de losse workshops: € 395,- (bedrijven) en € 295,- (overige). 

 

NB: deze editie heeft als locatie Hooghalen in Drenthe! 

 

workshop de zes coachhoudingen 

alle houdingen ervaren 

vrijdag 19 januari 2018 

 

workshop de praatpaal 

diepgaand luisteren  

vrijdag 9 februari 2018  

workshop de onderzoeker & onderwijzer 

coachen met LIFO en kernkwaliteiten 

vrijdag 16 maart 2018 

 

workshop de boeddhist 

mindful coachen 

vrijdag 6 april 2018 

 

workshop de aanvoerder 

resultaatgericht coachen 

vrijdag 4 mei 2018 

workshop de uitdager 

provocatief coachen 

vrijdag 25 mei 2018 

 

 

workshop de coachingsrelatie 

spelen met de zes houdingen 

vrijdag 29 juni 2018 


