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Verdieping Focus op Vermogen ’2022 – 2023’ 
Vier trainingsbijeenkomsten en een coachgesprek  

 
Inhoud  
Heb je eerder de training ‘Focus op Vermogen’ gevolgd of heb je meegedaan aan de 

‘kwaliteitsimpuls’ voor IB-ers? Merk je dat je de krachtgerichte tools minder toepast? Heb je 

behoefte aan een nieuwe impuls? Dan is deze verdiepende training iets voor jou. Het doel 

van de training is het krachtgericht coachen nieuw leven in te blazen zodat je dit blijft 

toepassen in je dagelijkse praktijk. Juist ook in drukke tijden. Wanneer je krachtgericht 

coacht blijken gesprekken veel 

effectiever te zijn. Door de flow-

ervaringen komen mensen sneller in 

beweging. 

In de vier bijeenkomsten staat het 

oefenen met het placemat-model 

centraal. Daarnaast zoeken we de 

verdieping op door te werken vanuit het 

‘innerlijk potentieel’. Waar zitten je 

verlangens en kwaliteiten en welke belemmeringen houden je hierin tegen? 

In de training zijn er demo’s, oefeningen en coachen we elkaar met behulp van het 

placematmodel. Het is vooral een ervaringsgerichte training. Je ervaart weer meer flow in je 

‘werk’ leven. Daarnaast is er een individueel coachgesprek met het placemat-model waarin 

je weer zelf kan ervaren hoe het model werkt. 

 

Waar, wanneer? 
Plaats:   Utrecht  

Data training:  19-10, 30-11, 1-2 en 22-2 van 14 tot 17 uur. 

Coachgesprek:  individueel coachgesprek datum in overleg 

Kosten:  € 795,- pp.  

€ 3200,- bij een groep van 4 pp tot 8 pp.  

Literatuur:  Krachtgericht coachen, F. Korthagen/ E. Nuijten, Boom Lemma 2020 

Trainer:  Yvonne Heus  

Aanmelden:  yvonne@burospring.nl, de training gaat door bij min 4 en max 8 pp. 

Investering: 28 uren (12 contacturen, 16 uren literatuurstudie en 

praktijkopdrachten)  

 
Door wie? 
Yvonne Heus heeft ruime ervaring in het coachen van mensen in en rond het onderwijs en in 

het geven van cursussen en trainingen waarin  o.a. communicatie, begeleiders- en 

coachingsvaardigheden centraal staan. Zij volgde diverse coachopleidingen. Haar werkwijze 

is persoonlijk, praktisch en speels. Zie ook www.burospring.nl 

mailto:yvonne@burospring.nl

