De Trainers:
coachen en trainen met open geest en hart
Karen Walthuis
Vaste trainer
Amsterdammer
Gespecialiseerd in spelen met de coachingsrelatie
en in het coachen van eigenwijze mensen.

Leergang De Uitdager
intuïtief provocatief coachen
Doe je mee?
Vanaf
september in
hartje A’dam
naast het CS!

Jan Ruigrok
Gasttrainer
Rotterdammer
Gespecialiseerd in uitdagend werken in het onderwijs
en pestmanagement.

Jan van der Molen
Gasttrainer
Groninger
Gespecialiseerd in heel rustig provoceren en in het
begeleiden van (lastige) mannen.

KarenWalthuisCoach
@KarenWalthuis
WalthuisKaren

WG Plein 190
1054 SC AMSTERDAM
06 24772669
karen@karenwalthuis.nl

Leergang De Uitdager
Je leert met liefde, vrijheid en humor de coachee te verleiden, prikkelen en
uitdagen om de wereld, zichzelf, de Ander en/of zijn coachvraag op een
andere manier te gaan ervaren.
5 intense trainingsdagen met veel lachen, diepgang en energie
•
•
•
•
•
•
•
•

je maakt meer gebruik van je eigen aardigheden
je leert paradoxale en provocatieve interventies inzetten
je wordt vrijer in je contact en manier van begeleiden
je gaat meer coachen vanuit je Zijn dan door te Doen
je leert spelen met de coachingsrelatie
je leert werken met drama, verrassing en fantasie
je geniet nog meer van het coachen
je coacht nog soepeler en effectiever

Coachen is een serieuze zaak en tegelijkertijd een heerlijk samenspel
waarbij je ook nog eens je coachee verder helpt in zijn of haar
ontwikkeling. Tijdens deze intensieve Leergang De Uitdager ervaar je
wat provocatief coachen met jezelf en je coachee kan doen. Je komt
jezelf en je weerstand waarschijnlijk behoorlijk tegen. En dat vieren we
dan. Al je slechte eigenschappen en duistere kanten worden omarmd
en gebruikt. Dankzij de vijf intense dagen van coachen en gecoacht
worden, ervaar je een boost in het ontwikkelen van je vrijheid, intuïtie,
fantasie, creativiteit en humor in coachen.
De kosten voor de hele Leergang De Uitdager zijn € 1975,- voor
bedrijven en € 1475,- voor ZZP’er, particulier en non--profit, excl. 21%
BTW, inclusief koffie/thee/lunches.

Module 1: De Uitdagende Houding
de zes coachhoudingen*
coachhoudingen
introductie Provocatief Coachen
vrijdag 21 september 2018
Module 2: Thema’s & Patronen
denkpatronen en stereotyperingen
wereldbeelden en levensfasen
dinsdag 9 oktober 2018
Module 3: Macht & Verantwoordelijkheid
zwarte Pieten en andere spellen
machtige relatievoorstellen
vrijdag 2 november 2018
Module 4: Humor & Drama
dramatiseren van patronen
de kracht van humor en (zelf)relativering
dinsdag
ag 27 november 2018
Module 5: Spelen met de relatie
spelen met je intuïtie, intuïtief spelen
genieten van je meest lastige coachee
vrijdag 14 december 2018

*uit: Wisselende contacten,
de ontmaskering van de coachingrelatie

