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In gesprek met 
Andreas Wismeijer
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Geheimen en 
veiligheid 
Ieder mens houdt informatie achter. De functie van een geheim is 
de wens zichzelf te beschermen. Hoe kan de coach kennis over de 
psychologie van geheimen inzetten om bij te dragen aan veilig-
heid voor de coachee? Een gesprek met Andreas Wismeijer,
geheimonderzoeker. 
AUTEUR: ERICKA KUIJTERS

“Een geheim hebben is: een bewust en actief 
proces van sociale selectieve informatie-
uitwisseling dat cognitieve bronnen gebruikt 
en ervaren kan worden als een emotionele 
last met lichamelijke consequenties.” Dit is 
de definitie van Andreas Wismeijer, een van 
de handvol internationale onderzoekers op 
het gebied van de psychologie van geheimen 
en verbonden aan de Universiteit van Tilburg. 
Wismeijer promoveerde in 2008 op de 
invloed van het hebben van geheimen op het 
welbevinden van mensen.
Iedereen houdt informatie achter, afhankelijk 
van de persoon en omstandigheden waar hij 
mee te maken heeft. Uit het onderzoek van 
Wismeijer en collega’s blijkt dat mensen die 
hun geheimen delen met anderen zich minder 
eenzaam voelen, een hogere kwaliteit van 
leven rapporteren, gezonder zijn en beter 
reageren op medische behandelingen.
De belangrijkste functie van geheimen is de 
wens jezelf te beschermen. Mensen houden 

iets geheim uit angst om buiten de groep te 
staan, om afgewezen te worden in een relatie; 
de angst voor sociale afkeuring. Niet voor 
niets is de belangrijkste emotie rond geheim-
houding schaamte.
Geheimen gaan over persoonlijke grenzen. 
Wat de coachee wel of niet vertelt, is zijn of 
haar geheim. In het coachgesprek vertelt de 
coachee het verhaal vanuit het persoonlijke 
perspectief en de waarheid die daarbij hoort. 
De coach kan vragen stellen over de waarheid 
van dit verhaal. Het doel daarbij is de grenzen 
van het denken en voelen over het verhaal te 
verschuiven en daarmee nieuwe handelings-
mogelijkheden te openen. 

In je definitie heb je het over een bewust en 
actief proces. Hoe bewust zijn we ons van het 
achterhouden van informatie? 
Andreas Wismeijer: “We hebben verschil-
lende rollen; in de meeste rollen voelen we 
ons deels niet-adequaat. Daar zijn we ons 
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vaak wel bewust van, maar we dringen dat 
meestal naar de achtergrond omdat het een 
belemmerend idee is. Het idee dat een ander 
het beter kan, is in die zin hetzelfde als een 
geheim. Als je echter erkent dat je jezelf (op 
bepaalde aspecten) niet goed genoeg voelt, 
dan kun je van daaruit een lerende houding 
aannemen.”
“Er gaat veel energie zitten in het verbloemen 
van wat je niet goed kunt. Je hebt allerlei ver-
dedigingsmechanismen. Het beste zou zijn 
als je zou leren om erop te vertrouwen – en 
dat heeft te maken met je veilig voelen – dat 
het goed komt met wat je doet. Als je kunt 
opbiechten: ‘Dit kan ik het eigenlijk niet zo 
goed’ of ’Ik vind 
het spannend en 
moeilijk’, is dat de 
belangrijkste eerste 
stap die een coach 
kan faciliteren. 
Als je merkt dat 
het geaccepteerd wordt en dat je daardoor 
niet als ‘minder’ wordt gezien, dan kun je de 
energie die je eerst stak in het verbloemen nu 
steken in jezelf ontwikkelen.”
“Je veilig voelen is daarbij essentieel. We 
weten dat 40 tot 65 procent van de cliënten 
in psychotherapie geheimen blijven hebben 
voor hun therapeut.”

Is het zinvol (delen van) het verhaal van de 
coachee expliciet als een geheim te benoe-
men, en te vragen wat de functie van dit 
geheim is?
“Dat is zeker zinvol. Zolang iets niet be-
noemd wordt, kun je er niets mee doen. 
Het is dus belangrijk te benoemen dat er 
een geheim is dat we allemaal delen: dat de 
meeste mensen bang zijn gewogen en te licht 
bevonden te worden.”
“Belangrijk is ook om als coach de drempel 
voor het vertellen van een geheim zo laag 
mogelijk te maken: niet oordelen, laten we-
ten dat je vaker dit soort verhalen hoort, en 
laten weten dat ook jij maar een mens bent. 
Dan komt iemand makkelijker over de brug. 
De coachee vertrouwt erop dat je er wat mee 

kunt, dat je deskundig bent, en dat hij niet 
vreemd gevonden wordt.”
“Het is belangrijk dat je duidelijk kunt maken 
dat het enerzijds heel normaal is dat mensen 
geheimen hebben, maar dat het tegelijkertijd 
juist de geheimen zijn waardoor mensen kun-
nen vastlopen.”

Hoe spelen geheimen door in werksituaties? 
“In het kader van werk dienen geheimen vaak 
om controle, macht en aanzien te verkrijgen. 
Naast bedrijfs- en beroepsgeheimen kun je 
als individu met een voorsprong in kennis 
een concurrent of collega een stap voor zijn. 
Een geheim heeft dan een strategisch voor-

deel.”
“Ook het werken 
bij een bedrijf of 
organisatie kunnen 
mensen geheim 
willen houden 
omdat er een 

maatschappelijk oordeel over het bedrijf is of 
omdat men veronderstelt dat je over kennis 
en informatie beschikt waar iedereen nieuws-
gierig naar is. Op een verjaardag vertel je niet 
dat je bij de belastingdienst werkt of dat je 
arts bent, om vervelende of werk-gerelateerde 
vragen te vermijden.”
“De schaamte over het werken bij een orga-
nisatie waar een maatschappelijk stigma aan 
kleeft, wordt eigenlijk vrijwel altijd persoon-
lijk gerelateerd. Je krijgt ongenuanceerde uit-
spraken te horen over het bedrijf en je denkt: 
zo kijken mensen dus naar mij. Het zegt iets 
over mij, ik werk bij die club, en dat betekent 
dat ik geen andere baan kan krijgen dan bij 
dit bedrijf. De persoonlijke waarden komen 
niet overeen met het algemene beeld over het 
bedrijf. Je wilt niet dat mensen op die manier 
naar je kijken.”
“Een voorbeeld uit mijn eigen loopbaan is dat 
ik toen de affaire Stapel speelde het een tijd 
lang moeilijk heb gevonden te zeggen dat ik 
als psycholoog bij de Universiteit van Tilburg 
werkte.”

De meeste mensen zijn bang 
gewogen en te licht bevonden 

te worden
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De coachvraag zegt ook vaak iets over de 
structuur en organisatie en de verhouding 
met de leidinggevende. Hoe creëer je veilig-
heid? Kan dat in een voorgesprek waarbij 
coachee en leidinggevende aanwezig zijn?
“Een driegesprek is eigenlijk lastig omdat je 
vertrouwen wilt opbouwen met de coachee. 
Vooral als je ingeschakeld wordt wanneer het 
niet goed gaat. ”
“Het volgende gesprek met de coachee wordt 
moeilijker. De afspraak die je dan maakt over 
privacy, komt eigenlijk te laat. Voor het opbou-
wen van de band met je coachee geldt: hoe 
persoonlijker en menselijker je het maakt, hoe 
beter het is. Het is dus lastig om een gesprek 
met de werkgever te hebben en dan in het 
volgende gesprek te achterhalen in hoeverre 
de coachee in dat eerste gesprek het achterste 
van zijn tong heeft laten zien.”
“Als zelfs in psychotherapie mensen hun 
kaken op elkaar houden, dan zal in een 
werksituatie, waar conflicten zijn en waar ook 
nog eens de werkgever bij betrokken is, de 
kans groot zijn dat er niet werkelijk besproken 
wordt waar het over gaat.”
“Interessant om te beseffen: geheimen zijn 
bepalend voor het functioneren van iemand. 
En het delen van geheimen is essentieel om 
gezonder en beter te functioneren. Misschien 
gooi je in een driegesprek vooraf een deel van 
je glazen in om het proces van het delen en 
opruimen van geheimen in het verdere coach-
proces goed te faciliteren.”

Dat vind ik een lastig dilemma. Het ligt niet 
voor de hand om de werkgever pas in een 
later stadium erbij te betrekken. 
“In een professionele omgeving heb je altijd te 
maken met een ongelijke machtsverhouding. 
De werkgever heeft meer macht en dus is het 
enger om aan te geven dat je het niet meer 
aankunt of dat je ziet dat er iets fout gaat. Mis-
schien wordt je eerlijkheid wel gewaardeerd, 
maar tegelijkertijd is er een probleem. De kans 
is groot dat er gezegd wordt: ‘Dankjewel maar 
ik stel voor dat je naar ander werk gaat kijken.’ 
In die zin is een werksituatie een onveilige 
situatie; je hebt veel te verliezen.” 

Mijn eigen ervaring is dat grote geheimen een 
grote rol kunnen spelen in het dagelijkse le-
ven en functioneren. Ik begreep bijvoorbeeld 
nooit waarom mijn moeder er zo tegenop 
zag een onbekend gezelschap te ontmoeten. 
Totdat zij mij toen ze in de zeventig was, 
vertelde dat mijn opa lid van de NSB was 
geweest en dat ze daarom altijd bang was dat 
er iemand naar haar zou wijzen en zeggen, 
of denken: “daar heb je er weer eentje uit die 
familie.” 
“Geheimen gaan vaak over relevante infor-
matie. Het geheim kan dan groter en groter 
worden; het wordt dan het middelpunt waar 
alles in je leven omheen draait. Mensen geven 
dan te kennen dat ze het geheim in stand 
hebben gehouden om hun ‘leven te redden’. 
Maar gedurende hun leven is het geheim zo 
belangrijk geworden dat het geheim niet meer 
in dienst staat van hun leven, maar dat hun 
leven in dienst staat van het geheim.”
“Lane en Wegner (preoccupation model of 
secrecy) hebben hier onderzoek naar gedaan. 
Als je een geheim hebt, moet je dat onder-
drukken om te voorkomen dat je het met een 
‘slip of the tongue’ of een bepaald gedrag 
verraadt. Bijvoorbeeld doordat je schrikt van 
iets dat gerelateerd is aan je geheim, of dat 
je bang bent om bepaalde mensen tegen te 
komen zonder dat het door de omgeving 
begrepen wordt. Dit leidt tot een spontane 
toename van de gedachte aan je geheim in je 
bewustzijn. Uiteindelijk ontstaat een zichzelf 
in stand houdende cyclus die je leven kan 
gaan beheersen.”

Mensen stoppen veel energie in het verbergen 
dat ze een aspect van zichzelf niet goed vin-
den en daarmee wellicht zichzelf als geheel 
niet goed vinden. Hoe doorbreek je dat?
“Zoals gezegd: geheimhouding heeft alles met 
veiligheid te maken. En als je ervan uit gaat 
dat onze primaire reactie altijd gericht is op 
ons veilig voelen, is het dus een proces dat 
overal doorheen speelt.”

Vooral in liefdesrelaties is veiligheid essen-
tieel. Vaak weet je partner dingen van jou die 
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niemand anders te zien krijgt. Tegelijkertijd 
houd je wellicht dingen geheim omdat je je 
partner niet wil kwetsen of omdat je bang 
bent voor de consequenties. Welke rol spelen 
geheimen in relaties? 
“Wat je vaak ziet in relaties, is dat mensen 
voor elkaar hun geheim verbergen. Iedere 
keer dat ze daarop bedoeld of onbedoeld 
aangesproken worden door de ander, zullen 
ze de ander gaan bevechten. Zo houden ze 
elkaar in een soort wurggreep. Er blijft dan 
altijd afstand.”
“Het is moeilijk om vanuit oneerlijkheid of 
geheimhouding naar openheid te gaan omdat 
er veel dingen besproken moeten worden die 
lange tijd onder het tapijt geveegd zijn. Dat 
is heel eng om te doen en om aan te horen. 
Meestal verwacht je dat je kop eraf gehakt 
wordt, maar de reactie is juist vaak: wat is het 
fijn dat je partner zich zo kwetsbaar en eerlijk 
opstelt!” 
“Geheimhouding heeft altijd te maken met 
het oordeel van de ander en dat zit overal. 
Geheimhouding is vaak een voorbode van 
het beëindigen van een relatie. Naarmate de 
geheimhouding toeneemt, verwijderen de de 
personen zich 
van elkaar. Je 
voelt aan elkaar: 
het is niet volle-
dig, niet oprecht 
transparant, maar 
geen van beiden 
durft de brug te 
slaan. Het is zo 
beangstigend wat eruit kan komen dat ieder 
dan liever in het geheim stikt, dan dat het 
geheim wordt prijsgeven.”

Zijn bepaalde persoonlijkheidskenmerken 
indicatief voor het hebben van veel of juist 
weinig geheimen?
“Een van de uitkomsten uit het geheimenon-
derzoek is dat zowel mensen die heel laag 
scoren op autonomie als mensen die heel 
hoog scoren op autonomie veel geheimen 
hebben. Bij mensen die laag scoren is dat 
omdat ze willen voorkomen dat ze je voor 

het hoofd stoten. Mensen die hoog scoren op 
autonomie hebben geheimen in een andere 
context. Namelijk vanuit de strategie: ‘Dit hoef 
ik niet per se met jou te delen; ik vind het niet 
nodig dat jij dit van mij weet’.“
“De netwerken die iemand heeft, zijn illustra-
tief voor de manier waarop er met geheimen 
omgegaan wordt. Sterk autonomen hebben 
vaak kleinere, maar kwalitatief goede netwer-
ken, omdat ze ook minder behoefte hebben 
om wat ze doen te spiegelen aan anderen. Ze 
hebben meer hun eigen kompas. Hun netwerk 
geeft hun de steun die ze nodig hebben.”
“Mensen die minder autonoom zijn, hebben 
vaak een groter netwerk van wisselende kwa-
liteit. Ze zwalken meer en zoeken steun door 
hun gevoel te laten bepalen door de mening 
van anderen.”

Moet coaching er dan op gericht zijn om 
mensen te ondersteunen in het ontwikkelen 
van zo veel mogelijk autonomie? Autonoom 
zijn klinkt als een comfortabelere positie.
“Het klinkt als een comfortabelere positie voor 
iemand die daadwerkelijk autonoom is. Maar 
als iemand qua persoonlijkheid niet autonoom 

is en zich wel zo 
probeert op te stel-
len, werkt dat eerder 
negatief. Zo iemand 
is wat onzeker, heeft 
geen sterk eigen 
kompas en wil zich 
toch graag vergelij-
ken met anderen. 

Het is heel moeilijk om mensen autonomie of 
assertiviteit aan te leren, omdat je ze iets aan 
probeert te leren wat ze van nature niet heb-
ben. Dan proberen ze assertiever te worden en 
ontstaat er een innerlijke strijd; ze wíllen het 
wel zijn, maar het zit niet van nature in hen.”

“Het is belangrijk om te weten wat je van 
jezelf kunt aanspreken om je meer comforta-
bel met jezelf te voelen. Iemand die weinig 
assertief is kun je heel veel kunstjes/gedrag 
aanleren, maar een stabiele persoonlijkheids-
verandering is het niet. Eigenlijk stimuleer je 

Een probleem van 
geheimhouding is dat je niet 
toetst of het waar is wat je 

van jezelf vindt
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daarmee het ‘ik ben niet goed genoeg’-gevoel 
op onderliggend niveau en daarmee meer 
geheimen. Het is altijd zaak om naar de basis-
structuur van iemand te kijken en samen te 
onderzoeken wat diegene daarmee kan doen 
zonder die structuur te ontkennen.” 

Coaching in het licht van geheimen gaat 
vooral over het bevragen op de ‘waarheid’ 
over zichzelf en daarmee zorgen voor ver-
breding van de mening van de coachee over 
zichzelf. Vervolgens kan de coachee vanuit 
deze verbreding andere mogelijkheden zien 
om actie te ondernemen, andere ervaringen 
krijgen en andere resultaten boeken.
“Elke omgeving roept allerlei aanpassing op 
die je vormgeeft vanuit je persoonlijkheid. 
Coaches worden meestal ingeschakeld wan-
neer er geen overeenstemming is tussen de 
persoon of de manier waarop iemand handelt 
en wat de omgeving vraagt. Op het moment 
dat er een mismatch is tussen persoon en om-
geving, leidt dat tot stress en onveiligheid. Het 
gevolg is dat je informatie mondjesmaat gaat 
delen om te voorkomen dat duidelijk wordt 
wat een slecht (functionerend) persoon je in 
deze omgeving bent.”
“Een heel groot probleem van geheimhouding 
is dat je niet toetst of het waar is wat je van je-
zelf vindt. Anderen kunnen je niet bijstaan met 
raad en daad, je tunnelvisie wordt versterkt. 
Het verhaal dat we allemaal over onszelf 
schrijven zit vol met omissies. De verhalen 
waar we ons echt zorgen om maken, zijn nu 

juist de verhalen die we het moeilijkste vinden 
om te delen met anderen. Dus doen we dat 
het minst en kan het daar het meest ontspo-
ren. Coaching is een hele veilige manier om 
de coachee de gelegenheid te geven zijn 
eigen verhaal of overtuiging tegen het licht te 
houden.”
“Goede coaching is in mijn ogen dan ook een 
langdurig traject waarbij je allereerst vooral 
aandacht besteedt aan het opbouwen van de 
relatie. Het is belangrijk om coaching niet te 
instrumenteel te benaderen. Als de instelling 
van de coach is: ‘We vliegen even aan, en ik 
coach je totdat je me de volgende keer weer 
nodig hebt’, krijg je nooit die onderliggende 
verbintenis. En dat zorgt er vervolgens weer 
voor dat de coachee je nooit vertelt wat er 
écht speelt.” ■

Ericka Kuyters is zelfstandig coach en voor-
zitter van ICF Nederland. Daarnaast is ze re-
dactielid van het ‘Tijdschrift voor Coaching’.
www.lifelab.nu

Meer informatie
• www.geheimenvan.nl
• www.andreaswismeijer.nl
• Andreas Wismeijer (2008): Self-conceal-

ment and secrecy. Assessment and associ-
ations with subjective well-being.

• Andreas Wismeijer en Mirre Bots: Ge-
heimen: De psychologie van wat we niet 
vertellen. Herziene uitgave, verwacht in 
mei-juni 2016.



Certified Professional Coaching

Professional coaching is vandaag de dag niet meer weg te denken. Het 

is een vaardigheid, die stap voor stap te leren valt. Met veel oefenen, 

sparren met andere deelnemers, reflectie op eigen gedrag en vaardigheden, 

praktijkuren, observaties, mentoruren, 

literatuurstudie en intervisie. 

Onze opleiding Certified Professional

Coaching biedt u dit in een periode 

van circa zestien maanden. Na 

afronding van deze opleiding bent 

u gecertificeerd professional coach 

en ontvangt u een post-hbo-diploma.

Conferentiecentrum De Couwenbergh
Opleidingen van de Associatie voor 
Coaching vinden plaats in het sfeervolle 
conferentiecentrum ‘De Couwenbergh’ 
dat is gehuisvest in het voormalig 
gemeentehuis van Aarle-Rixtel, naast de 
kerk en met voldoende parkeergelegen-
heid.

Associatie voor Coaching
Dorpsstraat 1  
5735 EA  Aarle-Rixtel
Telefoon 0492-385544
www.associatievoorcoaching.com

Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach – in twee delen.Wat is er nu mooier dan als coach steeds beter te worden in je vak?
Om als coach ‘professioneel’ te blijven dien je echter je coachende vaardigheden 
te onderhouden en verder te ontwikkelen. Juist daarvoor heeft de Associatie voor 
Coaching de ‘Binnencirkel’ in het leven geroepen. Deze kring van professionele 
coaches komt vier dagen per jaar bijeen om zich verder in het vak te ontwikkelen, 
vaardigheden te vergroten, kennis op te doen, te sparren en te netwerken.

De Binnencirkel WEST 22 maart, 23 juni, 7 september en 28 november
  in Kasteel Oud Poelgeest in Oestgeest bij Leiden.

De Binnencirkel OOST 30 maart, 29 juni, 12 september en 7 december
  in Den Alerdinck in Laag Zuthem bij Zwolle.

De vraag naar ervaren, professionele
begeleidingdeskundigen zoals super-
visoren en coaches groeit nog steeds. 
Coaching en supervisie worden meer 
en meer gezien als krachtige instru-
menten om de kwaliteit van mensen 
te verbeteren.
De opleiding tot supervisor reikt u 
instrumenten aan om anderen op maat 
te begeleiden. Daarbij zijn identiteit, 
authenticiteit, spiritualiteit en com-
mitment belangrijke uitgangspunten.

De opleiding is opgebouwd uit vier mo-
dules van 2 tot 3 dagen. U kunt inschrij-
ven voor elke module afzonderlijk of voor 
het geheel. Wanneer u alle modules met 
goed gevolg heeft afgerond ontvangt u 
een erkend certificaat (EMCC).

a s s o c i a t i e    v o o r    c o a c h i n g
POSTBUS 89   5735 ZG AARLE-RIXTEL   TEL. 0492-385544
W W W . A S S O C I A T I E V O O R C O A C H I N G . C O M

CPC deel  1
Leergang 25

CPC deel 2
Leergang 23

TAAKBEKWAAMHEID
start op 12.10.2016
  
VAKBEKWAAMHEID
start op 12.04.2016

De Binnencirkel voor coaches Supervisie voor coaches

http://www.associatievoorcoaching.com
http://WWW.ASSOCIATIEVOORCOACHING.COM
http://www.associatievoorcoaching.com/professionalisering/cursus/de-binnencirkel


CERTIFIED PROFESSIONAL COACHING
DEEL 1

Het reguliere programma CPC-1 kent 15,5 dagdelen
en een doorlooptijd van circa 8 maanden.

CPC-1.25
CPC-1.26

Intake (0,5 dd)

Dag 1
12.10.16
13.03.17

Coachen als begeleidingsstijl (2 dd)
• De dynamiek van coachen zelf ervaren 
• Het belang van feedback geven in de praktijk
• Facetten van gespreksvoering

Dag 2
13.10.16
14.03.17

De kunst van het vragen stellen (2 dd)
• Intake, ethische code, gespreksoefening
• De functie van vragen in gesprekken

Dag 3
03.11.16
11.04.17

Praktijkdag 1. Werken met vragen (2 dd)
• Observatie - Vragen: doel, effect, formulering
• Intervisie - Krachtige vragen stellen

Dag 4
08.12.16
09.05.17

De coachingsovereenkomst (2 dd)
• De coachingsovereenkomst
• Doelen stellen en resultaatvoorstellingen

Dag 5
19.01.17
13.06.17

Praktijkdag 2. Resultaatgericht coachen (2 dd)
• Observatie - Concrete doelen formuleren
• Intervisie - Werken met het coachingplan

Dag 6
09.02.17
12.09.17

De coach in het proces (2 dd)
• Aanspreken op afspraken
• Confronteren en aanspreken

Dag 7
16.03.17
10.10.17

Praktijkdag 3. De grote feedback-ronde (2 dd)
• Examen - Uitbreiden handelingsvaardigheden

Dag 8
11.05.17
28.11.17

Werken aan Professionele Ontwikkeling (1 dd)
• De competenties van de coach
• Professioneel ontwikkelingsplan 
• Het competentiegesprek

PROFESSIONAL COACH WEEK
ALS DEEL 1

Het volledige programma CPC-1 gepresenteerd in
1 week, plus een terugkomdag na 2 maanden.

PC-week
PC-week

Intake (eventueel telefonisch of via skype) 
19-23 SEPTEMBER 2016
23-27 JANUARI 2017

Dag 1
19.09.16
23.01.17

Coachen als begeleidingsstijl (2 dd)
• De dynamiek van coachen zelf ervaren 
• Het belang van feedback geven in de praktijk
• Facetten van gespreksvoering

Dag 2
20.09.16 
24.01.17 

De kunst van het vragen stellen (3 dd)
• Intake, ethische code, gespreksoefening
• De functie van vragen in gesprekken
• Praktijk 1: Vragen - doel, effect en formulering

Dag 3
21.09.16 
25.01.17

Coachingsovereenkomst  -  Resultaatgericht (3 dd)
• Opstellen van een coachingsovereenkomst
• Doelen stellen en resultaatafspraken maken
• Praktijk 2: Werken met de overeenkomst

Dag 4
22.09.16  
26.01.17

De praktijk van de coach in het proces (3 dd)
• Grenzen ontdekken en verleggen bij coachen
• Confronteren en aanspreken
• Praktijk 3: Uitbreiden handelingsvaardigheden

Dag 5
23.09.16 
27.01.17

Professionele Ontwikkeling POP (2 dd)
• De competenties van de coach
• Professioneel ontwikkelingsplan
• Het competentiegesprek

Terugkom
14.11.16
20.03.17

Reflectie op de praktijk en verdieping (2 dd)
• Reflecteren op ervaringen in de praktijk
• Vergroten van je interventievaardigheden
• Kijken naar de toekomst

CPC-1 € 2.990,=
PC-week € 3.400,=
CPC-2 € 4.650,=
Inbegrepen zijn de cursuskosten en 
kosten voor koffie, thee, lunches 
en diners. De cursuskosten zijn 
vrijgesteld van BTW.

Hotelovernachting € 85,=
Literatuur € 67,=
Examen € 100,=

DE KOSTEN CERTIFIED PROFESSIONAL COACHING
DEEL 2

Het programma CPC-2 bestaat uit 17,5 dagdelen
met een doorlooptijd van circa 10 maanden.

CPC-2.23 
CPC-2.24

Intake (0,5 dd voor nieuwe deelnemers)

Dag 1
12.04.16 
01.12.16

Coachingspresence en grenzen verleggen (2 dd)
• Overdracht en tegenoverdracht
• Grenzen ontdekken en verleggen bij coachen

Dag 2
10.05.16
12.01.17

Waarde van weerstand, confronteren (2 dd)
• Omgaan met lastige situaties
• De confrontatie aangaan

Dag 3
31.05.16
02.02.17

Praktijkdag 1. Voorbij de comfortzone (2 dd)
• Observatie - Spanningsvolle situaties
• Intervisie - Voorbij de comfortzone

Dag 4
28.06.16
09.03.17

De waarneming van de coach (2 dd)
• Herkennen en omgaan met emoties
• Gevoelens functioneel inzetten in gesprekken

Dag 5
27.09.16
30.03.17

Praktijkdag 2. Omgaan met emotie en gevoel (2 dd)
• Observatie - Werken met de zachte kant
• Intervisie - bespreken van emotie en gevoel

Dag 6
01.11.16
20.04.17

Een rugzak vol tools (2 dd)
• Herkennen en bewerken van patronen 
• Tools om beweging in gesprekken te krijgen
• Doorbraken bewerkstelligen

Dag 7
22.11.16
18.05.17

Praktijkdag 3. Interventievaardigheden (2 dd)
• Observatie - Integratie van alle competenties
• Intervisie - De professionele coach

Dag 8
13.12.16
08.06.17

Meestertoets (2 dd)
• ‘Persoonlijk Meesterschap’
• Toets van je meesterschap in de praktijk
• Toets van je reflectievermogen

Dag 9 
31.01.17
14.09.17

Afscheid nemen en certificering (1 dd)
• Verbinding met het werkveld
• Certificering en feestelijke afsluiting

Wat levert het programma je op? 
 
Je ontvangt een post-hbo-diploma. 
 
Je voert op professionele manier 
coachgesprekken. 
 
Je coacht op basis van bewust-
wording en het nemen van eigen 
verantwoordelijkheid door de 
coachee. 
 
Je coacht resultaatgericht binnen 
de context van werk en arbeid. 
 
Je brengt mensen in ontwikkeling. 
 
Je voldoet aan de opleidingseisen 
voor accreditatie bij de 
International Coach Federation.

Onze aanpak: 
 
� ervaringsgericht
� werken met casuïstiek
� reflectie op de eigen praktijk
� 25% theorie en 75% praktijk

Trainen in coachende principes:
 
� bewustwording
� inzicht
� verantwoordelijkheid nemen
     en delen
� evenwaardigheid
� resultaatgerichtheid

De ‘op lo ss i n g ’ i s va a k h et p roble e m.

deel 1  -   TAAKBEKWAAM deel 2  -   VAKBEKWAAMCERTIFIED PROFESSIONAL COACHING

http://www.associatievoorcoaching.com/coachopleiding/cursus/certified-professional-coach-taakbekwaamheid
http://www.associatievoorcoaching.com/coachopleiding/cursus/certified-professional-coach-taakbekwaamheid
http://www.associatievoorcoaching.com/coachopleiding/cursus/professional-coach-week
http://www.associatievoorcoaching.com/coachopleiding/cursus/professional-coach-week
http://www.associatievoorcoaching.com/coachopleiding/cursus/certified-professional-coach-vakbekwaamheid
http://www.associatievoorcoaching.com/coachopleiding/cursus/certified-professional-coach-vakbekwaamheid



