Coachingsopleidingen
die er toe doen!
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.

Masterclass

Opleiding tot

Enneagram

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

Actiemetaforen

in coaching en training

Masterclass Sy

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.

‘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).

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.

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.
Training

Mindfulness

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

Pakhuis aan de Lek
Voorhaven 33-35
2871 CH Schoonhoven

Praktische informatie over de Masterclasses

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

Lees de voorwaarden tot deelname op www.systemischcoachen.nl !
Masterclass najaar 2010: vrijdagen 10, 17, 24 september, 1, 8 oktober.

Basis- en Masterclass

Systemisch Werk
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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.
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De NOTE is aangesloten bij de Nederlandse Orde
van Beroeps Coaches (NOBCO) en het Platform
voor Enneagramcoaches (PEP).
WAT?
NOBCO accrediteert minimaal 60 PE punten.
Mogelijkheid tot registratie bij LVPW , STiR!, Systemisch werk, coachen met opstellingen, is de nieuwste ontwikkeling
NOLOC , ABvC e.a. EQA-Erkenning loopt. binnen relevante interventietechnieken voor coaches. In systemisch werk
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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.
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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.
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Basicclass VOOR WIE?
Junior-coaches, -counselors, -managers, -NLP-ers en andere
.dnprofessionals
enuetsredno smos ,
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.
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Meer informatie:
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www.vankempenimpuls.nl/agenda of of neem contact op met trainer
Frits van Kempen, 0182-380227.
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