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Over Integrale Coaching
Open Mind geeft reeds meer dan 15 jaar coachopleidingen voor verschillende doelgroepen. Deze opleiding Integrale Coach is het resultaat
van vele jaren ervaring en onderzoek en verfijning door een team coaches, psychologen, en therapeuten.
Met Integrale Coaching bieden we een opleiding aan die op vele vlakken kennis en technieken bijbrengt. Een degelijke coach is volgens ons
dan ook breed opgeleid. Telkens opnieuw zien onze coaches hoe een
zakelijke vraag ook een stukje persoonlijk traject wordt en ook bewustwording creëert.
Ons totaalpakket omvat meer dan 350 lesuren waarmee we één van de
meest uitgebreide opleidingen zijn die je kan vinden. We voldoen aan
de meest uitgebreide normen van de verschillende instellingen die erkenningen geven en zeker ook aan de op komst zijnde Europese norm.
Wij begeleiden jou ook graag bepaalde labels (ICF, NOBCO, EMCC, ...) te
behalen indien gewenst. Open Mind biedt bovendien nog bijkomende
Master Classes aan voor specialisaties.
Je hoeft niet alle modules te volgen. Afhankelijk van je interesse kan je
een selectie maken in de verschillende modules. Elke module is een op
zichzelf staande coachopleiding. De modules behandelen elk verschillende materie en sluiten naadloos bij ekaar aan tot één groot geheel,
inclusief de Master Classes. Dit is de kracht van de Integrale Coach
opleiding. Je kan bovendien de modules over meerdere jaren spreiden,
afhankelijk van je beschikbare tijd en budget.
We hebben de opleiding opgedeeld in 4 modules.

Basis coach module die een coachende houding aanleert.
Business module die specifieke zakelijke vraagstukken aanpakt.
Life coach module voor persoonlijke coaching.
Open Mind module voor onduidelijke vragen, spanning en zingeving.

De achtergrond van Integrale Coach
De Integrale Coach technieken zijn gebaseerd op heel
veel strekkingen in coaching en begeleiding van bedrijven en personen.
Naast benaderingen uit de klinische en bedrijfspsychologie is er een belangrijk stuk NLP voor coachattitudes,
herstellen van de “natuurlijke beweging” vanuit systemisch werk, verandertrajecten uit colours of change en
diverse vormen van persoonlijkheidstests (MBTI, DISC,
Enneagram, ....) kortom “The best of everything”.
Wij hanteren een zelf ontwikkeld concept van 5 wetmatigheden voor spanningen in een groep, 10 basisnoden
voor persoonlijke ontwikkeling en 5 elementen voor een
evenwichtig leven.
Zelf hebben we ook heel wat unieke creatieve en
bewegingsformats ontwikkeld, waardoor we zowel het
verstand als de gevoelens efficiënt kunnen benaderen.
Dit maakt onze aanpak zeer holistisch. Deze aanpak
brengt ons in geen tijd tot de kern van de zaak, met correct advies.
Verder gebruiken we in deze opleiding nog verschillende
technieken uit onze andere opleidingen.

Hoe werkt onze aanpak?
Veel problemen ontstaan door menselijke ingrepen in
natuurlijke bewegingen. Wij grijpen zo vaak planmatig
in dat we enkel nog kunnen nadenken over het probleem en eindigen met de “HOE- en WAAROM”-vraag.
In onze visie ontstaat een probleem door een verstoring
van een natuurlijke beweging. Wij gaan de verstoring
opzoeken en onderzoeken waar en hoe kan bijgestuurd
worden.

Voor wie?
Integrale Coaching is voor iedereen die:
als mens opnieuw in contact wil komen met zijn
natuurlijke beweging;
zich als coach wil onderscheiden van andere coaches door vakkennis, durf en uitmuntendheid;
op zoek is naar unieke benaderingen waardoor je
concrete successen boekt, wat je beroep ook is.

“The bird dares to break the shell, then the shell
breaks open and the bird can fly openly. This is the
simplest principle of success. You dream, you dare
and you fly.”― Israelmore Ayivor

Welk blok is voor jou?

Iedereen een traject op maat!
Omdat de Integrale Coach een zeer allesomvattende
opleiding is en niet iedereen dezelfde doelgroep heeft,
is het mogelijk slechts bepaalde gedeeltes te volgen en
toch een volwaardig coach te zijn op dat vlak.
De basis coachopleiding is een must voor iedereen
die wil coachen, ongeacht de doelgroep. Ben je reeds
coach, dan kan deze module geskipt worden.

De Business coach is opgedeeld in topics. Ben je reeds
coach of heb je interesse in een bepaalde topic, dan kan
je die los volgen. Je kan een selectie van 6 topics maken
of alle 12 volgen. Instappen kan wanneer dan ook.
Life en Open Mind hebben elk eerst 6 dagen essentials
waarin de bouwstenen aangeleerd worden en je vooral
een persoonlijk traject loopt. Pas daarna kan je verder
om anderen te coachen via de PRO module. In de PRO
leer je ook eigen formats te ontwikkelen.
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Integrale Coaching Basis

6 Dagen die je leven veranderen. Het kan écht!
Vele van onze deelnemers getuigen van daadwerkelijke
veranderingen ten goede in hun omgang met mensen,
in de beleving van hun job en op niveau van de relatie.
Door elke dag de theorie aan te vullen met unieke
beleef-formats, zorgen we voor een snelle en werkelijke
verandering, tot in het lichaam. Het basis-idee komt uit
onze trauma-opleiding:
als je lichaam een betere oplossing krijgt,
zal het die automatisch toepassen

Het programma van de basis
Dag 1 - Je maakt kennis met Integrale Coaching, 6C
coachmodel, NLP communicatie en vraagstelling, diverse
basis coachcompetenties.
Dag 2 - Omgaan met verantwoordelijkheid van klant en
coach in de sessie, dramadriehoek vermijden, verschil
coaching en therapie.
Dag 3 - Leiderschap tijdens de sessie, bewust van je
eigen uitstraling, impact van je vragen, omgaan met
projectie en overdracht.
Dag 4 - Alles is op één of andere manier in balans. Kernkwadranten, polarisatie, bewust - onbewust.

Iedereen kan deelnemen, of je nu coach wil worden
of niet. Je zal er zeker veel aan hebben. Je komt ook te
weten of coachen iets voor jou is.

Dag 5 - Verschillende modellen voor het bereiken van
doelen. Outcome (NLP), SMART, DRIVE doelen, coachen
naar 80% kans op succes.

Dit is een groeitraject waar menig ervaren coach reeds
geschrokken is van de diepgang en het moeilijk basis
durft noemen.

Dag 6 - Coachen op closing of het afronden van moeilijke situaties om opnieuw vrij te komen, huiswerk.

Dit is één van de drie beschikbare groepsruimtes voorzien van alle comfort. Oefenen gebeurt in kleine én grote groepen.

Integrale business coach
12 Dagen “Must Haves” for business

Coachen in bedrijven is steeds meer toegankelijk. Er zijn
dan ook heel wat bedrijfsformats ontwikkeld door een
leger aan coaches. Sommige van die formats MOET je
gewoon kennen of je wordt niet ernstig genomen.
Probleem is dat iedereen dezelfde formats gebruikt.
In de Integrale Business module leren we jou hoe die
formats werken, maar vooral leren we jou deze formats
naar een “Next level” te brengen. Elke format heeft
namelijk zijn beperkingen en daar een antwoord kunnen
op geven, maakt het verschil.

De Business Coach PRO
We hebben de PRO opgedeeld in 12 topics. Elke dag
is een op zich staand geheel en omdat we weten dat
planning in een zakelijke agenda niet altijd evident is,
bestaat de mogelijkheid de dagen naar keuze te volgen.
Mis je een dag, dan kan je die gewoon in een latere
editie inhalen.
Ben je leidinggevende of CEO en heb je een specifieke
vraag, kom gerust slechts één dag. De dagprijs is een
stuk duurder, maar je krijgt daarvoor on-line toegang tot
al het materiaal van de Integrale Business.

COMMUNICATIETRAINING / PUBLIC SPEAKING

Deze module draait rond dagdagelijkse heldere communicatie. Eenduidige en
verbindende communicatie gebruiken om een boodschap over te brengen, het verschil tussen feedback en kritiek en communicatie valkuilen herkennen. Daarnaast
wordt er ook aandacht besteed aan het spreken voor een groep, hoe je je boodschap krachtig kan overbrengen, zonder je authenticiteit te verliezen.

LEIDERSCHAPSMODELLEN

Leiderschap kan je op verschillende manieren neerzetten. Niet alleen managers,
maar iedereen komt op een bepaald moment in een situatie terecht waar je wordt
uitgedaagd om je leiderschap te tonen. In verbinding komen met je natuurlijke leiderschapskwaliteiten en maken dat je er beroep op kan doen op het moment dat je
het nodig hebt, leer je in deze dag.

PERSOONLIJKHEIDSMODELLEN

Persoonlijkheidsmodellen hebben altijd een bijzondere aantrekkingskracht omdat
ze een complexe werkelijkheid eenvoudiger maken. Die eenvoud is echter ook de
valkuil van persoonlijkheidsmodellen als ze worden gebruikt als etiket. Welke modellen bestaan allemaal en in welke context zijn ze bruikbaar, dat leer je hier.

MOTIVATIETRAINING

Mensen motiveren zonder te belonen of te straffen, maar motiveren vanuit de
gepaste loyaliteit hangt onlosmakelijk samen met een authentiek leiderschap. Als je
mensen gevoelsmatig wil motiveren, wil dit zeggen dat het management moet kunnen verbinden met wat er leeft op de ‘werkvloer’. Deze module focust op verschillende gezonde manieren om mensen te motiveren.

ORGANISATIEOPSTELLINGEN- EN STRUCTUREN

Ondanks procedures en organigrammen, bewegen organisaties zich ook vaak ogenschijnlijk onvoorspelbaar. Toch zijn vele bewegingen wel voorspelbaar aan de hand
van 5 systeemwetten. Kennis van deze wetmatigheden toont onderliggend invloeden en dus ook hoe je ze kan corrigeren en optimaliseren.

TEAMBUILDING

Teambuildings zijn een ‘on-going-proces’ binnen een organisatie en niet enkel een
jaarlijkse dagactiviteit. Deze module focust op het bouwen van een team door te
verbinden rond een gezamenlijke visie, te focussen op zowel het proces als de doelstellingen en veerkracht te creëren binnen een organisatie. Dit resulteert in minder
spanningen, zelfregulerende teams en minder ziekte en verloop.

TRAUMA IN ORGANISATIES

Heel wat organisaties hebben in de loop van hun bestaansgeschiedenis behoorlijk
wat meegemaakt. Situaties waar het voortbestaan van het bedrijf in het gedrang
kwam, zijn vaak traumatisch geweest. Het bedrijf heeft acties moeten ondernemen
en sommige medewerkers en klanten zijn het vertrouwen en de veiligheid kwijt.
Hoe je dit opnieuw herstelt, leer je in deze module.

CHANGE MANAGEMENT / NIEUWE BEDRIJFSMODELLEN

De markten veranderen, het politiek klimaat verandert,... en bedrijven en organisatie zien zich ook door een veranderproces gaan. Hoe ga je als bedrijf om met
deze veranderingen. Hoe bouw je draagkracht op voor verandering en hoe ga je om
met weerstand tegen verandering. Deze module is deels opgebouwd rond het vaak
gebruikte model van de “Colours of Change”.

VISIE, MISSIE EN DUURZAAM ONDERNEMEN

De visie en missie vinden hun oorsprong in de oprichtingsbestemming van de organisatie. De visie omvat het ontstaans-DNA en de missie is hoe je het in de markt
zet. Samen vormen ze een verhaal waar medewerkers en klanten zich mee kunnen
verbinden en dit op alle niveaus van de organisatie. Tijdens deze module leer je een
eenvoudig en helder verhaal te schrijven van visie en missie.

EMOTIONELE INTELLIGENTIE OP DE WERKVLOER

Als organisatie verzamel je verschillende competenties, maar een organisatie heeft
ook nood aan gevoelsmatige competenties. Deze zorgen voor betrokken en gemotiveerde werknemers. Steeds meer zie je dat een gebrek aan emotionele intelligentie
op de werkvloer heel veel kost aan de organisatie. Tijdens deze module leren we
basisbeginselen van een gezonde emotionele aanpak voor een gezonde werkplek.

MARKETING, SALES EN KLANTGERICHT ONDERNEMEN

Een goed product of dienst zonder marketing is zonde. In marketing worden veel
fouten gemaakt vanuit persoonlijke valkuilen. In deze module leer je een doelgroep
te bepalen en vanuit hun noden marketing te voeren. Je leert wat werkt en nodig
is voor een gezonde marketing. Je krijgt bovendien tips om marketing budgetten
gezond te beheren en zinvol in te zetten.

BURN-OUT BORE-OUT en STRESS

Burn-out is een disbalans die onbewust ontstaan is, zowel van de kant van de
werkgever als van de werknemer. Wat heeft de organisatie nodig om het evenwicht
terug te herstellen? Hoever gaat de verantwoordelijkheid van de werkgever en
waar begint de verantwoordelijkheid van de werknemer. In deze module krijg je een
kader voor detectie van burn-out, preventieve en curatieve acties.

MASTER CLASSES

Na deze 12 dagen zal je rond deze topics een zinvol verhaal kunnen brengen. Wens je je echter en in één of meerdere topics te specialiseren, dan hebben wij verschillende Master Classes waarin we op elk topic dieper ingaan. Kijk
gerust eens op onze website www.openmindbusiness.be voor een overzicht van ons aanbod Master Classes.

Voor wie?
Onze business module is bedoeld voor verschillende
groepen personen.
•
•
•
•
•

Onze modellen zijn bruikbaar in nagenoeg alle
sectoren en vooral bedoeld voor gebruik binnen
middenkader en kaderfuncties.
Ben je bedrijfscoach, dan zal je van veschillende bestaande modellen een upgrade krijgen, samen met
nieuwe inzichten voor totaalaanpak.
Sta je zelf als leidinggevende, zaakvoerder of CEO
aan het roer, dan krijg je tal van handvaten voor
betere sturing van je bedrijf.
Werk je op de HR afdeling dan krijg je inzichten voor
betere selectie, recrutering, retentie en motivatie
van je medewerkers.
Moet je regelmatig een training geven of een
presentatie doen, deze opleiding geeft je krachtige
tools voor meer eigenwaarde.

Snap - Shots
Wens je meer informatie dan kan je ons ontmoeten op verschillende info-momenten en “snapshots” op verschillende locaties.
Tijdens een “snap-shot” geven we een demonstratie van een korte belichting van een zakelijke
vraag uit het publiek op een Integrale Coach
manier. Info en data zijn op volgende websites te
vinden.

www.integralecoaching.be
www.centrumopenmind.be
www.openmindbusiness.be

Onze referenties
Open Mind heeft een klantenbestand van meer
dan 10.000 personen en bedrijven. Het steeds
groter wordend aantal klanten, samen met een
ISO9001 label zijn onze beste referenties en uw
garantie.
Onze klanten zijn vaak vernieuwende en inspirerende bedrijven en personen.
Ook grote bedrijven en instellingen staan voor
onze vernieuwende aanpak. We krijgen vragen
van Politie, Justitie, Onderwijs, banken en grote
organisaties voor “een eerste beweging”.
Onze modellen worden zelfs op Vlerick gebruikt.
kijk even op onze site
www.openmindbusiness.be
voor onze lijst met bedrijven

Integrale Life coach

6 dagen essentials, 9 dagen PRO - certificatieproef

Het toepassingsgebied
Deze module richt zich vooral op het coachen van mensen. We onderscheiden drie soorten vragen waarvoor
we elk een set coachingtools ontwikkeld hebben.

Persoonlijke problemen
Dit zijn vragen zoals eigenwaarde issues, rouwprocessen, keuzevragen, wie ben ik, wat wil ik, hoe moet ik
omgaan met, ik heb last van schuldgevoel, welke job
past bij mij, hoe moet ik reageren op die situatie enz...
Voor deze vragen gebruiken we een set van 10 basisnoden waaraan we de situatie aftoetsen. Heel snel wordt
het dan duidelijk waar het werkelijk over gaat.

Conflictsituaties
Bij conflictsituaties gebruiken we een set van 5 systemische parameters om te onderzoeken wat juist het
conflict veroorzaakt. Het gaat hier om situaties waar tussen de persoon en zijn context een onbewuste spanning
steeds moeilijke situaties veroorzaakt.

Vastzitten
Regelmatig zijn er mensen waarbij alles op het eerste
zicht OK is, maar ze zitten vast en voelen zich eigenlijk niet gelukkig en vaak ook heel eenzaam. Typische
voobeelden zijn burn-out, mid-life, kinderlijk gedrag,
machtsvertoon, nooit tevreden.
Hier is een stuk “natuurlijke beweging” en flow zoek.
Aan de hand van 5 elementen onderzoeken we waar de
hechting uit balans geraakt is.

De werkmethode
In de Integrale Life coach gebruiken we een handig kader voor het in kaart brengen van een vraag.
De klant komt meestal met een probleem, op zoek naar
een oplossing. Een probleem kan echter veroorzaakt
worden door tal van factoren. De oplossing zal dan ook
voor elk probleem anders zijn.
Wij werken in een vier-staps kader. Vooraleer iets een
probleem is, zijn er meestal eerst signalen geweest.
Deze signalen zijn het resultaat van spanningsvelden.
Deze velden worden veroorzaakt door verstoringen aan
de bron.

Bron

Spanning

Signaal

Probleem

Een Integrale Life coach kan de signalen leren zien, spanningen opsporen en de bron vinden, zodat een oplossing voor het probleem ook écht een oplossing is die zal
werken.

De Life Coach essentials

De Life Coach PRO

9 dagen coachformats voor succes
In deze 9 dagen krijg je een plan van aanpak voor verschillende soorten vragen. Je leert bovendien zelf een
format ontwikkelen voor bepaalde vragen door deze
grondig te onderzoeken en een certificatieproef over te
doen. Je wordt in de proef bijgestaan door de lesgevers
en de groep. Een vat vol beweging en inspiratie.

Wat kan je na deze opleiding
•
•
•

6 dagen inzichten voor iedereen!

•

In de 6 dagen essentials leer je werken met verschillende soorten problemen en die terugbrengen tot de bron.
Je mag bij deze beweging een heel stuk persoonlijke
groei verwachten.

•
•

Je eigenwaarde krijgt een boost door succesformats.
Je ontwikkelt nieuwe skills tot je het vak beheerst.
Je leert de basis van coaching volgens de 11 coachcompetenties van ICF (de Internationale Coach Federatie). Na deze opleiding kan je zonder probleem
ICF coach worden. Wij begeleiden jou.
Je wordt deel van een netwerk van coachen uit de
verschillende Open Mind opleidingen.
Door te oefenen in verschillende sessies met verschillende mensen krijg je ervaring en groei je op
persoonlijk vlak.
Je kan je opleiding naar believen aanvullen met
andere opleidingen om je doelgroep en kunde te
vergroten. De verschillende opleidingen vullen elkaar naadloos aan, zonder te overlappen.

Integrale Open Mind coach

6 dagen essentials, 12 dagen PRO - certificatieproef

Het toepassingsgebied
Open Mind Coaching is ideaal waar andere methodes
vastlopen. Soms geraak je met een nog betere analyse
van de situatie niets verder. Steeds opnieuw komt een
onverwacht element op de proppen waardoor het plan
niet lukt.
Open Mind coaching is meer een bewustmaking dan
een oplossing. Door zicht te krijgen op fundamentele
bewegingen van jezelf en je context, kan je deze beter
inschatten en accepteren.
Doel is uiteindelijk meer rust en harmonie te brengen in
je leven zodat je energie volop kan stromen naar jouw
levenspad.

Werk op bewuste en onbewuste lagen
Een Open Mind Coach werkt op verschillende lagen tot
er een beweging, een oplossing ontstaat. Zicht krijgen
op de werking en de structuur van al die lagen is dan
ook nodig om snel en efficiënt te werken.
Oplossings- en toekomstgericht in het NU
Eerder dan te graven in het verleden, gaan wij het
probleem een juiste plek geven om er de kracht voor de
toekomst uit te halen.

“Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.” - Buddha -

De essentials

6 dagen voor iedereen nuttig!
We hebben 6 coach-aandachtspunten waarop een
ganse dag geoefend wordt. Dit blok is vooral voor
persoonlijke groei en dient om jezelf niet in de weg te
staan in omgang met mensen.
Met deze basishoudingen zullen veel missers
veranderen in treffers.
•
•
•
•
•
•

Leren waarnemen
Vrij van Oordeel
In het moment ZIJN
Verbanden leren Zien
Durven niet Weten
Durven Doen

De Professional - PRO
Word professionele coach

Wens je na de Essentials verder aan de slag als Open
Mind Coach, dan gaan we hier een heel stuk verder.
Een sessie wordt niet meer bekeken vanuit woorden en
technieken maar vanuit een uitwisseling van energie.
Wat dient uitgewisseld te worden, wat kan in beweging
komen en hoe creëer je een aangename “flow”? Dit lijkt
eenvoudig, doch is een ware kunst. De klant heeft niet
door op welke niveaus jij allemaal werkt en hoe je aan
de informatie komt, maar voelt zich veilig, begrepen en
aangenaam gemotiveerd na de sessie.

Wat zeggen de mensen...

Onze PRO-topics (elk 2 dagen)
Deze bijzondere topics worden in de PRO uitgewerkt. Ze
zijn een waarborg voor succes en persoonlijke groei.
•
•
•
•
•
•

Keep it Simple - moeilijker dan je denkt
Energie Bewust ZIJN - energiewerk zonder muesli-bar
The Knowing Field - je kanaal leren openen en info filteren
Trapped in Time - vastgelopen situaties opnieuw bewegen
The Flow - resultaat boeken met minimale inspanning
Acting from Being - inspirerend handelen vanuit je buik

De formats in de PRO kan je gebruiken in sessies of
groepen maar zullen je ook persoonlijk raken.
Er is een certificatiemoment voorzien voor iedereen, je
kan het helaas niet voorbereiden. Dit zou niet passen in
onze filosofie van coachen in het moment.
Tijdens de opleiding kunnen de ruimtes van Open Mind
gebruikt worden om af te spreken om te oefenen. Een
lesgever of assistent zal aanwezig zijn voor extra ondersteuning indien gewenst.

Pittig gekruid
“De Essentials worden pittig gekruid gebracht en zijn zeer
breed georiënteerd. Je komt jezelf regelmatig tegen maar je
wordt telkens persoonlijk opgevangen op diverse manieren”
Werkvormen die beklijven
“ik ervaarde voor het eerst diverse werkvormen die beklijven,
letterlijk en figuurlijk blijven plakken in mijn hoofd en in mijn
hele lijf. Deze opleiding is inhoudelijk heel sterk en op een
heel specifiek publiek gericht”
Competente begeleiding
“Zeer competente begeleiding en zorg voor de persoonlijke
processen. Zeer bruikbare methodieken en prachtige referentiekaders. Goede balans tussen de werkvormen en gepaste
gedoseerde interactie”
Realistische aanpak
“Deze opleiding is helemaal “to the point” met als kracht
de weergave op onmiskenbare realistische wijze. Het is een
eyeopener voor de deelnemer en stof voor een nieuw pad”

Praktische informatie
Gratis info-sessies:
Regelmatig worden gratis info-sessies en “snapshots” ingericht door Open Mind op meerdere
locaties.
De opleidingen worden door verschillende trainers op meerdere locaties gegeven. De hoofdtrainer van deze opleiding is Serge Van Gampelaere
die trainer is van de Business Pro, de Life Pro, de
Open Mind Pro en de Master Classes.
Wens je de trainer van jouw basis of essentials
blok te kennen, surf even naar de websites.
Bij elke module hoort ook een online leermodule
die je best doorneemt als de opleiding start, op
die manier kan de theorie sneller gegeven worden
en is er meer tijd om te ervaren en oefenen.
Heb je alle blokken gevolgd, dan krijg je naast de
diploma’s van de verschillende modules ook het
label Certified Integrale Coach. Je komt dan ook
in aanmerking voor doorverwijzing en assistentie
bij onze opleidingen.
Praktisch
Voor actuele data en prijzen surf even naar:
www.integralecoaching.be
www.centrumopenmind.be
www.openmindbusiness.be
Via de KMO portefeuille krijg je tot 40% subsidie.

Wat kan je na deze opleiding?
Hanteer internationale standaarden - en meer
Krijg de internationaal erkende theoretische basis mee
van coaching waarmee je alle nodige officiële certificaten (ICF, NOBCO, EMCC...) kan halen.
All-round coach
Leer coachen en kies zelf waar je deze techniek wil toepassen; op je werk, in je praktijk, als zakelijke coach, life
coach, loopbaancoach of in leidinggevende rollen. Net
doordat de focus niet op de modellen ligt, is het aangeleerde overal toepasbaar, ook binnen je huidige context.
Versterk je bestaande competenties
Meer en meer wordt in vele jobs verwacht dat je ook
beschikt over een gezonde dosis “mensenkennis” en
”sociale omgang”. Deze opleiding zal zeker een boost
zijn voor je EQ en een meerwaarde op je CV.
Ga anders om met je kinderen
Als “neveneffect” stellen wij vast dat vele deelnemers
plots anders omgaan met hun kinderen. Dit alleen al
geeft de opleiding zijn waarde.
Spreek je eigen creatieve bron aan
Door de leerformats word je uitgedaagd je eigen creativiteit te leren gebruiken. Vele deelnemers zijn ervan
overtuigd geraakt dat ze niet creatief zijn. Steeds opnieuw zijn ze verwonderd van zichzelf!

Waarom kies je voor ons?
20 jaar ervaring +30 trainers
Als organisatie hebben wij 20 jaar ervaring en hebben
we reeds geruime tijd het ISO 9001 - label. Een garantie
voor kwaliteit en continuïteit. De trainers hebben zeer
veel ervaring in lesgeven in meerdere disciplines en dat
voel je! Ze zijn bijna allen hoger opgeleid. Op elke vraag
komt een degelijk antwoord!
Maak het verschil
Wil je als coach vandaag de dag nog het verschil maken,
doe dan niet wat alle anderen doen. Wij gaan terug naar
de kern van de zaak!
Gratis online cursus voor iedereen
Volg alvast onze gratis on-line module. Iedereen kan zich
aanmelden: www.coachingtools.be/openmind
NLP, kernkwadranten, persoonlijkheidsmodellen, dramadriehoek, SMART, logische niveaus, coachmodellen, POP,
Outcome, 4D, 6C,.... => all and more for free
Via ons eigen leerplatform krijg je meer dan 30 dagen
lesmateriaal op 15 dagen. Meer materiaal, meer leren,
meer kunnen, minder verplaatsing, minder centen.

Erkende opleiding
Onze opleiding is conform de vele normen en erkenningen die gangbaar zijn in België en Nederland. Wij
kunnen jou begeleiden naar ICF coach, loopbaancoach
bij de VDAB of ISO, Qfor of andere erkenningen. Wij
hebben zelfs een FAVV erkenning voor onze maaltijden.
Een “stevige” opleiding
Deze opleiding is het resultaat van jarenlange ervaring,
feedback van honderden cursisten en suggesties van tal
van gerenomeerde gastdocenten.
Zowel persoonlijk als zakelijk gericht
De formats, methodes en technieken zijn in heel veel
verschillende coachgebieden van toepassing. Of het nu
gaat om eerder zakelijk werk-gerelateerde vormen van
coaching of om persoonlijke relatie-gerichte vormen, je
komt zeker aan je trekken.
Enig en origineel
Vele van onze formats worden gretig gekopieerd. De
bron is echter steeds helderder dan de kopie. Go for the
most recent and original stuff! Ben je reeds actief als
coach en gebruik je de vele gangbare modellen. Zorg dat
je bijblijft en pak uit met uniek materiaal.
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