E Coaching
E coaching integreert de educatieve en ervaringscomponent in
het proces van persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de coaching
wordt de werking van universele wetmatigheden en Voice
Dialogue toegelicht, evenals de manier om deze toe te passen
in de eigen coachstijl. Het eigen leerprocess zorgt voor de
nodige ervaring om uw coachstijl verder te ontwikkelen.

Het E coaching programma richt zich naar individuen die
willen groeien en coaches die de techniek van Voice Coaching
(Voice Dialogue en het creatieve proces) willen gebruiken voor
het eigen leerproces of het willen integreren in hun eigen
coachstijl. Het E coaching programma kent 2 leergangen.

Voice Coaching
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Intensive 14
Coachen is een geboren talent,
iederéén is geboren en kan coach
worden mits het opdoen van de
nodige kennis,ervaring en het
aanleren van de juiste attitude!
Intensive 14 is een E coaching programma van 14 weken
intensieve coaching dat de basis legt voor de nodige
technieken, kennis en skills die u nodig heeft voor het
uitbouwen van een succesvolle coach carriére of het aanleren
van Voice Coaching.
In 14 weken gaat u door een transformatieprocess om de
eigen ervaringen en inzichten te gebruiken in het verder
ontwikkelen van uw coach skills.
U leert de basis van het Voice Coachen. Via Voice Dialogue,
een techniek uit de transformatie psychologie wordt er
gewerkt met polariteiten en de innerlijke stemmen om
inzichten over overtuigingen en denkpatronen bewust te
maken en de innerlijke balans te herstellen.
Door dit bewustzijn te koppelen aan het creatieve proces
leert men de basis van het Voice Coachen.
Voice Coachen is een krachtige techniek in het transformeren
van overtuigingen en blokades op korte termijn om de
resultaten in het eigen leven te gaan sturen.

Opbouw van het programma
In 14 weken gaat u door een transformatieprocess om de basis
van Voice Coaching onder de knie te krijgen door ervaringsgericht
te coachen. Iedere 14 dagen komen de coaches bij elkaar op een
coachdag.
U leert om anderen intensief te coachen in hun proces waardoor u
de basis van Voice Coaching als techniek leert hanteren.
Door uzelf onder de loep te nemen via Intervisie bent u in staat om
deze techniek aan de eigen coachstijl toe te voegen.
Tussen de coachdagen door heeft iedere deelnemer het recht voor
intervisie, wat betekent 3 individuele sessies over het eigen
leerproces.

Praktisch
Aantal deelnemers: min. 6 - max. 10
Aantal coachdagen: 6 dagen (2 per maand)
Duur van een coachdag: een coachdag bestaat uit 2 dagdelen van 4u.
Intervisie: in het programma zijn 3 individuele coachsessies
inbegrepen.
Certificaat: ieder individu schrijft een paper over het eigen
leerprocess, na het bespreken van de paper ontvangt u een
certificaat.
Prijs Intensive 14: prijzen zijn exclusief btw
Bedrijven: €1.450 - Particulieren: €900 - Studenten: €450
*meer info over data vindt u op het inschrijvingsformulier.

"Maak een committment met uzelf om uw verantwoordelijkheid op te nemen en dit traject naar best vermogen te volgen voor
de komende 14 weken. Als u denkt dat u zich niet volledig kan engageren voor dit traject, schrijft u zich beter nog niet in."
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