Voor wie?
Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die wil leren hoe je
mensen optimaal kunt begeleiden en hoe je hen kunt helpen
bij de door hun gewenste (persoonlijke) ontwikkeling. Met name
professionals die werkzaam zijn in het bedrijfsleven en in de
sociale sector zoals managers, teamleiders, intern begeleiders,
adviseurs, docenten, hulpverleners of coördinatoren. De opleiding sluit het beste aan bij een hbo-werk- of -denkniveau.
De opleiding is ook zeer geschikt voor mensen die als coach een
praktijk willen beginnen. Tijdens de opleiding begin je met het
opbouwen van je praktijk en krijg je inzicht in jouw onderscheidend vermogen.

Opleiding tot Coach
in de transitionele ruimte

COACHING VOOR IEDEREEN

Praktische informatie
Programma
• 25 lesdagen, op vrijdag van 9.30 uur tot 17.30 uur.
• Start: 18 oktober 2019 tot 27 november 2020.
• Locatie: Albregt Engelmanstraat 3, Rotterdam.
Kosten: € 5.450,- (btw vrij) tenzij anders overeengekomen,
en exclusief studiemateriaal ten bedrage van ongeveer € 350,-.
Heb je interesse? Je bent altijd welkom voor een kennismaking
of een proefavond, of neem contact met ons op via
info@begeleidenvooriedereen.nl
Wij streven naar een hoge kwaliteit en zijn geregistreerd bij het
CRKBO. De opleiding Coach in de transitionele ruimte is erkend door
de LVSC. (www.lvsc.eu)
Kijk op www.begeleidenvooriedereen.nl voor meer informatie.

Begeleiden voor iedereen
Wij verzorgen opleidingen en leergroepen voor mensen die
werkzaam zijn als begeleider, supervisor of coach of die zich
hiertoe willen laten opleiden. Deze professionals begeleiden
of ondersteunen mensen in moeilijke situaties, begeleiden
veranderingen binnen organisaties, geven sturing aan teams
of begeleiden mensen die privé of in het werkzame leven
voor veranderingen staan
De opleidingen van Begeleiden voor Iedereen leiden op tot
Coach, Supervisor, Teamcoach of Intervisiebegeleider. Wij
organiseren opleidingen en activiteiten waarbij onder andere
normatieve professionaliteit, werken in het hier en nu van de
context, diversiteit en ontschuldigen centraal staan.

Zo werken wij…
Coachen gaat niet over de expert zijn en weten wat goed is
voor de ander. En als coach hoef je je leven niet perfect op
orde te hebben, laat staan onder controle. Coachen vraagt de
overtuiging dat de ander die gecoacht wordt, zelf de wijsheid in pacht heeft om het probleem of vraagstuk waar hij
voor staat op te lossen. Alleen kan hij of zij er nu even niet
bij. Als coach help je de ander zijn eigen wijsheid weer aan te
kunnen boren. Wat je te doen hebt, is echt naast de ander te
blijven staan, ook als het moeilijk is. Hem te helpen zijn eigen
wijsheid, de wijsheid van zijn familiale bagage, geschiedenis
en zijn omgeving te benutten. Dit geeft ruimte.
In de begeleiding is het belangrijk dat beide partijen beseffen
dat we allemaal van elkaar verschillen en dat dit verschil niet
opgelost hoeft te worden. Dan kan de begeleiding effectief

zijn en is er ruimte voor nieuwe perspectieven. Tijdens de opleiding
leer je hoe je dit besef weet te ontwikkelen en in te zetten. Met deze
visie - gecombineerd met wat je al aan bagage en ervaring hebt kun je mensen met verschillende achtergronden en rollen goede
begeleiding geven.

Coaching voor iedereen
De opleiding Coach in de transitionele ruimte is een professionele
coachopleiding, met een persoonlijke aanpak. De opleiding is een
initiatief van Kitlyn Tjin A Djie en Albert Meijerink, die als ervaren begeleiders een eigen visie op het vak begeleiden hebben. Dit vonden
ze niet terug in andere coachopleidingen en zo zijn zij zelf een opleiding gestart. Een opleiding waarbij het zien, benutten en waarderen
van verschillen en aandacht voor alle verschillende contexten waarin
mensen werken en leven, voorop staat.

Zo denken wij erover…
Wij geloven dat de samenleving begeleiders nodig heeft, die in staat
zijn mensen bij te staan die een verandering doormaken. Die ervaren
dat wat de wereld van hen vraagt, niet meer werkt. Die zichzelf kwijt
zijn of zich niet gehoord of gezien voelen en daardoor niet meer
kunnen functioneren op hun werk of privé. De opleiding Coach in de
transitionele ruimte heeft een hele heldere visie op wat wel werkt.
Hoe komt de verandering wel tot stand, hoe creëren we ruimte als
alles vastzit.

Hier zetten wij ons voor in…
De docenten en supervisoren van onze opleiding hebben een duidelijke missie: het is onze wens dat iedereen in Nederland en België de
mogelijkheid heeft om goed begeleid te worden. Dit geldt ook voor
teams of andere samenwerkingsverbanden in het bedrijfsleven of de
sociale sector. Om dat te bereiken leiden we coaches op die in staat
zijn mensen waar en op welk niveau dan ook te begeleiden. Daarbij
streven we natuurlijk naar een hoge kwaliteit en voldoen ruim aan
de opleidingseisen van de beroepsvereniging LVSC.
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