
Drs. Frits van Kempen (1948) werkt sinds 1993 fulltime als trainer, coach 
en opleider. Daarvoor was hij vele jaren psychomotorisch therapeut, 
manager en orthopedagoog. 

‘Ik wil niets doen zonder dat ik daarvoor goed ben opgeleid. 
Ik volgde naast veel seminars, jaaropleidingen aan het Bert Hellinger 
Instituut (organisatieopstellingen) en bij Phoenix Opleidingen 
(familieopstellingen en de vervolgopleiding systemisch werk).   

Mijn stijl van werken is integer, kwetsbaar, persoonlijk en deskundig. 
Liefdevolle lichtheid en humor mengen zich met het onder ogen zien van 
het problematische en het blootleggen van wat er onder de oppervlakte 
werkelijk speelt. Soms ben ik confronterend, soms ondersteunend.  
Maar altijd vanuit verbinding en respect.  

Ik deed sinds 2002 veel ervaring op met uitéénlopende vraagstukken. 
Mijn ervaring en attitude als therapeut, coach en opleider komt mij bij 
deze masterclass systemisch werk voor coaches goed van pas’. 

Praktische informatie over de Masterclasses

Lees de voorwaarden tot deelname op www.systemischcoachen.nl !  
Masterclass najaar 2010: vrijdagen 10, 17, 24 september, 1, 8 oktober. 
Terugkom-certificeringsdag op vrijdag 21 januari 2011. 
Masterclass begin 2011: donderdagen 20, 27 januari, 3, 10, 17 februari.
Terugkom-certificeringsdag op donderdag 19 mei 2011 

Plaats:     Pakhuis a/d Lek, Voorhaven 35 te Schoonhoven. 
Tijden:    9.30 uur tot 17.00 uur.  
Aantal deelnemers:  Minimum: 8; maximum: 12 
Kosten:    € 1.066,- incl. documentatie, excellent verzorgd. 
Aanmelding via:   www.vankempenimpuls.nl/Agenda 
   Er wordt dan telefonisch contact opgenomen. 
   Na definitieve inschrijving volgt toezending van 
   bevestiging, route, factuur en huiswerkopdracht. 
Voor meer informatie:Telefoon:  0182-380227 of 06-21280188 

Masterclass Systemisch Coachen

Een knoop            Een ijsberg.  
          Wat zit er in de knoop                     Wat is er zo bevroren 

 Wie heeft het er moeilijk mee?          Wat speelt er ónder mee? 
 Hoe kunnen we ontknopen?         Hoe laten we je smelten? 

Coachingsopleidingen
                   die er toe doen!
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Pakhuis aan de Lek
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2871 CH Schoonhoven 

Opleiders
Renske van Berkel  (1950)
Gecertificeerd coach, opleider, mindfulnesstrainer en leersupervisor.
Zij richt zich op het begeleiden van coaches naar professionele verbreding 
en diepgang. Het enneagram is voor haar een middel tot (diepgaande) 
zelfkennis. Zij schreef het boek Coachen met het enneagram en meerdere 
vakgerichte artikelen. Mindfulness betekent voor haar een kompas én een 
kompaan om zich te kunnen verhouden tot het leven zoals het zich aandient. 
Haar persoonlijke ervaring en theoretische kennis van mindfulness in al zijn 
facetten, brengt zij graag over aan cliënten en coaches. 

Frits van Kempen (1948) 
Registercoach NOBCO, opleider.
Sinds 1993 fulltime als trainer, coach en opleider. 
Daarvoor psychomotorisch therapeut, manager en orthopedagoog. 
Zijn stijl van werken is integer, kwetsbaar, persoonlijk en deskundig. 
Liefdevolle lichtheid en humor mengen zich met het onder ogen zien van 
het problematische en het blootleggen van wat er onder de oppervlakte 
werkelijk speelt. Soms is hij confronterend, soms ondersteunend. Maar 
altijd vanuit verbinding en respect.
 
Zowel Frits als Renske hebben jarenlange ervaring met de hier vermelde 
opleidingen en masterclasses.
Zij houden hun kennis en ervaring m.b.t. hun vakgebied up-to-date via 
intervisie, eigen bijscholing en via de eigen praktische coachervaring.
Wij zijn door het CPION erkend als instituut voor kort beroepsonderwijs.  
Derhalve zijn onze opleidingen vrijgesteld van BTW. De Opleiding tot 
Enneagramcoach verkrijgt naar alle waarschijnlijkheid volgend jaar het 
European Quality Award.

Tel: 0182-380227
Mail: info@vankempenimpuls.nl
Web: www. vankempenimpuls.nl



Masterclass Actiemetaforen 
in coaching en training

WAT?
In een actiemetafoor komt je cliënt mét zijn/haar problematische thema, 
doelbewust in beweging. Op snelle wijze leidt dit tot bewustwording en 
inzicht, tot veranderingsbereidheid en tot bestendige verandering van 
houding en gedrag.

WAAROM?
Actiemetaforen zijn een krachtig middel bij het stimuleren naar
veranderingsbereidheid en daadwerkelijke verandering.
Hoewel actiemetaforen voornamelijk individueel worden toegepast in 
coaching en leiderschapsontwikkeling zijn ze ook goed in te zetten t.b.v. 
teambuilding, cultuurverandering en visieontwikkeling.

VOOR WIE? 
Coaches, individuele begeleiders en trainers die beweging en 
lichaamservaring willen integreren in hun werk.

Meer informatie:
www.vankempenimpuls.nl/agenda of neem contact op met  
Frits van Kempen, 0182-380227.

Opleiding tot Enneagramcoach
WAT?
De Nederlandse Opleiding tot Enneagramcoach (N.O.T.E.) biedt persoonlijke 
begeleiders de kans zich professioneel te bekwamen in het coachen met 
het enneagram als begeleidings-instrument.

WAAROM?
Het enneagram verdiept het inzicht in typespecifieke patronen en drijfveren. 
Met het enneagram kan zelfbewustzijn en zelfacceptatie sterk worden 
gestimuleerd. Een coach die deskundig met het enneagram werkt kan 
zijn cliënt concrete handvatten bieden om te koersen op authenticiteit en 
persoonlijke effectiviteit.

VOOR WIE? 
Enkele jaren ervaring als persoonlijk begeleider/coach met een HBO-werk- 
en denkniveau en zelfreflecterend vermogen. Met als basis een redelijke 
kennis van de principes van het enneagram.

Meer informatie:
www.vankempenimpuls.nl/agenda of www.enneagramcoach.nl
Of neem contact op met Renske van Berkel, 0182-380227.
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          Wat zit er in de knoop                     Wat is er zo bevroren 

 Wie heeft het er moeilijk mee?          Wat speelt er ónder mee? 
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Basic- en Masterclass Systemisch Werk
WAT?
Systemisch werk, coachen met opstellingen, is de nieuwste ontwikkeling 
binnen relevante interventietechnieken voor coaches. In systemisch werk 
wordt er van uitgegaan dat de huidige en vroegere context van werk en leven 
een behoorlijke impact kunnen hebben op het actuele leven van een cliënt.

WAAROM?
Systemisch werk is populair, omdat het mensen op een diep niveau inzicht  
verschaft over verborgen belemmeringen en stagnaties in hun leven en 
werken. Deze belemmeringen kunnen via herordening worden weggenomen,  
zodat de meer positieve energie zich voor deze cliënt en zijn systeem weer 
laat gelden.

Basicclass VOOR WIE? 
Junior-coaches, -counselors, -managers, -NLP-ers en andere professionals 
die zich willen oriënteren op systemisch werk.

Masterclass VOOR WIE? 
Coaches, counselors, loopbaancoaches, therapeuten en andere professionals 
die weten dat het in de begeleiding van hun cliënten vaak om méér gaat dan 
de aanvankelijke hulpvraag. Zie voorwaarden tot deelname op site.

Meer informatie:
www.vankempenimpuls.nl/agenda of of neem contact op met trainer 
Frits van Kempen, 0182-380227.

Training Mindfulness in coaching
WAT?
In deze training wordt gewerkt vanuit de principes van mindfulness. Hoe 
integreer ik mindfulness in coaching? Hoe draagt mindfulness bij aan mijn 
professionele attitude? Hoe breng ik de essentie hiervan over naar mijn 
cliënt? Mindfulness in dialoog? Met deze thema’s ga je aan de slag.

WAAROM?
Mindfulness heeft zich ook wetenschappelijk bewezen als een 
buitengewoon nuttige methodiek bij de begeleiding en behandeling van 
uiteenlopende problematiek. Naast het opnieuw ervaren van mindfulness 
als coach is het noodzakelijk samen met andere collega’s een passende 
vertaalslag te vinden naar het verantwoord toepassen daarvan in de eigen 
coachingspraktijk. 

VOOR WIE? 
Coaches, supervisoren, therapeuten en andere begeleiders. 

Meer informatie:
www.vankempenimpuls.nl/agenda of neem contact op met 
Renske van Berkel, 0182-380227

Coachingsopleidingen die er toe doen!

     

Blok 3:  Interventies tijdens het coachingsproces
In dit blok wordt geoefend met casuïstiek 
vanuit de eigen praktijk van het coachen 
met het enneagram. Interventies worden 
in de opleidingsgroep onder supervisie 
besproken en geoefend a.d.h.v. 
videofeedback en praktijksimulaties op 
basis van eigen cases. In dit blok staat de 
praktijk van het coachen met het 

enneagram in al zijn facetten centraal.  
Verschillende interventies komen aan de orde om het bewustzijn van je 
cliënt ten aanzien van zijn automatische (enneagram) patronen  te leren 
ontwikkelen. Zodat hij zicht krijgt op hóe hij zich daadwerkelijk op 
eigen groei en gewenste resultaten kan richten. Bij dit blok maken we 
ook gebruik van acteurs en een gastdocent. Vanaf blok 3 is onderlinge 
intervisie een verplicht onderdeel. 

Blok 4: Laatste input en certificering 
Als de voorgaande 3 blokken met goed 
gevolg doorlopen zijn, vindt de 
afsluitende tweedaagse plaats.  
De voorlaatste dag is goed voor de laatste 
input. Tijdens de certificeringsdag geef je 
je leerervaringen weer door middel van 
een geïntegreerd theoretisch en 

persoonlijk werkstuk. De opleiding wordt afgesloten met de uitreiking 
van een certificaat van de NOTE. 

Legitimatie
De NOTE is aangesloten bij de Nederlandse Orde 
van Beroeps Coaches (NOBCO) en het Platform 
voor Enneagramcoaches (PEP).  
NOBCO accrediteert minimaal 60 PE punten. 
Mogelijkheid tot registratie bij LVPW , STiR!, 
NOLOC , ABvC e.a. EQA-Erkenning loopt. 

Opleiders N.O.T.E.
De opleiders van de NOTE 
zijn experts op het gebied 
van het Enneagram in 
Nederland.
Renske van Berkel + Frits 
van Kempen zijn zeer 
betrokken bij uitéénlopende 
nationale en internationale 
ontwikkelingen rondom het 
enneagram. Zij zijn de 
initiatiefnemers en 

medeoprichters van het PEP, het Platform voor Enneagram Professionals, 
dat is aangesloten bij de IEA, the International Enneagram Association. 
Beiden zijn internationaal opgeleid tot gecertificeerde enneagramteachers. 

Tezamen met Lida van der Ster, de vaste co-trainer, 
leersupervisor en gecertificeerd enneagramcoach, 
staan zij gedrieën garant voor een intensieve en 
persoonlijke begeleiding. Deze blijkt o.a. uit het 
geven van nauwgezette feedback op alle tussentijdse 
huiswerkopdrachten zoals videoverslagen, 
typescripts, werkstukken e.d.

Locaties   
Blok 1: Buirefontaine (Nrd-Fr.),   Blok 2, 3 en 4: Schoonhoven 
        . 
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