
Communicatie en gesprekstechnieken
Belemmerende overtuigingen onderzoek (incl. behoefte
en waarden onderzoek)
Denkfouten
Functieanalyse met o.a. de 5G en ziektewinst onderzoek
Werken met de TA
Voice dialoque
ACT
Logische niveau's omzetten naar praktische stappen
Intervisie

Voor coaches en begeleiders met een passie voor
begeleiding op diepgaand niveau.
Basiskennis van coachtechnieken
Minimaal een jaar relevante werkervaring

Inhoud van de Training
 
Er wordt getraind in de volgende tools, methoden en
vaardigheden:

Je leert de technieken met elkaar te combineren en je weet
deze te integreren in de praktijk. Hierdoor sluit je beter aan
bij je cliënt en onderscheid je je in de markt. 

Voor wie?

Het verdiepingsmodel zorgt ervoor dat je vanuit
verschillende dynamieken en op verschillende levels
naar Belemmerende Overtuigingen kijkt en hiermee aan
het werk gaat. Verschillende uitgangspunten van
coaching komen hierbij samen. Van verbinding,
verdieping en acceptatie naar progressiegericht en
vertrouwen en een gezonde balans. Hierdoor heeft
coaching meer diepgang en een intense uitwerking

Na beiden eerst in het bedrijfsleven gewerkt te hebben en
geroken te hebben aan coaching, konden we niet anders
dan voor onszelf te starten en ons verder te verdiepen in
coaching. Inmiddels geven we training voor een Post HBO
opleiding tot Coach. We wilden graag het verband leggen
tussen verschillende methodieken en er verdiepende
elementen aan toe voegen zodat er een totaal ontstaat wat
op diepgaand level verandering creëert. Zo is het
Verdiepingsmodel ontstaan.

Over ons:

Werken met belemmerende
overtuigingen volgens het

Verdiepingsmodel

erdieping: Uitbreiding en verdieping van je
kennis en skills
erbinding: Contact en samenwerking met
vakgenoten
ertaling: Inzicht in de toepasbaarheid van de  
tools
erzachting: Integratie van de tools in de 
praktijk
ertrouwen: Persoonlijke ontwikkeling en
zelfvertrouwen in toepassing met coachees

Open 
Dag Klik HIER voor 

meer info en aanmelding

Actie
Meld je nu aan en

ontvang een gratis online
ontwikkelgesprek!

Ben je nieuwsgierig
geworden? Kom kennis
met ons maken tijdens

een open dag in
Bennekom (Ede)

Wat levert deze training je op?

Ga voor meer info naar:
www.centalent.nl

www.zondermeercoaching.nl

Tijd voor een volgende stap in je
ontwikkeling als coach?

Meld je dan nu aan voor de
training of open dag 

Helga Wilpshaar
en

Margot Verduin
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