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Krachtgericht coachen
flow in werken & leren

Onder de deskundige leiding van:

Karen Van Garsse
Leiderschapscoach
KURRENT

Vergroot het psychologisch kapitaal  
van professionals

INCLUSIEF VOOR  
ELKE DEELNEMER

Writers Academy
Unieke & inspirerende  

workshops gebaseerd op  
de meest populaire  

managementboeken!



WAAROM U DIT PROGRAMMA NIET MAG 
MISSEN …
 > Wilt u als leidinggevende of coach weten hoe u 

anderen én uzelf motiveert en doet groeien? 
 > Wilt u mensen in beweging brengen én in bewe-

ging houden?
 > Wilt u initiatief en besluitvaardigheid stimuleren?
 > Wilt u werken vanuit de sterktes en de kracht van 

mensen?  

Als u vier maal ‘ja’ antwoordt op deze vragen, dan mag 
u deze unieke workshop niet missen.

KRACHTGERICHT COACHEN: VERTREK VANUIT 
DE STERKTES EN NIET VAN UIT DE ZWAKTES
Wetenschappelijk onderzoek in de positieve 
psychologie toont aan dat wanneer u focust op 
‘wat wel lukt’ in plaats van op ‘wat niet lukt’, u pas 
echt de veerkracht in mensen verhoogt.  Door het 
richten op de positieve kernkwaliteiten en idealen 
bij professionals, stimuleert u groei en vergroot u het 
psychologisch kapitaal. 

Maar hoe doet u dat als leidinggevende of coach? 
Waar liggen de kwaliteiten van mensen? Hoe kunnen 
die optimaal benut worden? Hoe kunt u professionals 
helpen om belemmeringen om te buigen en de 
volumeknop van de stoorzenders te verminderen, 
zodat ze hun kwaliteiten (hun ‘psychologisch kapitaal’) 
optimaal kunnen inzetten?   

Tijdens deze tweedaagse ervaringsgerichte opleiding 
leert u alles over krachtgericht begeleiden en coachen. 
U leert hoe u de focus legt op het aanspreken van het 
potentieel binnen uzelf en anderen en hoe u vanuit 
verbinding communiceert.

HET PSYCHOLOGISCH KAPITAAL EN HAAR 
STOORZENDERS
Krachtgericht coachen werd ontwikkeld door Prof. dr. 
Fred Korthagen en Ellen Nuijten en sluit aan bij het 
gelijknamige boek “Krachtgericht coachen”, dat u ook 
meeneemt na dit programma.  De aanpak is gericht op 
het optimaal benutten van het “psychologisch kapitaal”, 
aanwezig bij elke professional.  Maar u leert ook hoe u 
de stoorzenders elimineert, die u net verhinderen om 
dat potentieel optimaal in te zetten.  Karen van Garsse, 
uw expert trainer-coach, werd door Prof. dr. Korthagen 
opgeleid om dit programma ook in België te kunnen 
verzorgen.  

3D-LEREN : DIEPGAAND EN DUURZAAM LEREN 
DAT DOORWERKT IN GEDRAG
Krachtgericht coachen werkt.  De methode werd 
wetenschappelijk onderzocht en onderbouwd, en leidt 
steevast tot mulitlevel learning of “3D-leren”. Leren dat 
Diepgaand is en dat Duurzaam Doorwerkt in gedrag.

De aanpak omvat elementen uit diverse benaderingen 
waaronder de positieve psychologie, Theory U, 
Gestalt, de Diamantbenadering van Almaas, NLP, 
mindfulness, oplossingsgericht coachen,…  De kern 
van deze benaderingen werd samengebracht in een 
eenvoudige maar krachtige methode die natuurlijke 
groei en flow bevordert, zowel in werken als in leren. 
De kernreflectie is de essentie van de methode en gaat 
over het afstemmen op idealen en kernkwaliteiten 
naast de bewustwording en aanpak van eigen interne 
belemmeringen en stoorzenders.

WAT ZAL U LEREN…
De belangrijkste meerwaarde van krachtgericht 
coachen is de toegenomen effectiviteit in het 
aanboren van de kracht van mensen en het creëren 
van flow in leerprocessen.

Ondermeer volgende competentiedomeinen worden 
behandeld :
 > Ondersteunen van leerprocessen via het Broaden 

en Build model van Frederickson.
 > Het opsporen van en werken met kwaliteiten, 

idealen en belemmeringen.
 > Het bevorderen van de samenhang van denken, 

voelen en willen tijdens reflectieprocessen.
 > Interveniëren op de verschillende lagen in de 

persoon middels het ui-model en versterken van 
de afstemming tussen deze lagen (alignment).

 > Flow in leerprocessen stimuleren.
 > Destructieve zelfbeelden transformeren in onder-

steunende zelfbeelden.
 > Werken met het hier-en-nu.
 > Hanteren van presence en mindfulness tijdens 

coaching en het eigen professionele functioneren.
 > Leren werken met verbale en non-verbale coa-

ching technieken, gericht op transformatief leren.
 > Bevorderen van eigenaarschap, zelfsturing en 

autonomie bij de coachee.

Waarom deze Writers Academy?
Karen Van Garsse is 
een professionele 
coach met meer 
dan 10 jaar coach 
ervaring. Haar doel 
is professionals – die 
vastzitten – terug 

in beweging te brengen én te houden 
door in te zetten op het potentieel en de 
kracht van het individu.  

Karen is gespecialiseerd in persoonlijk 
leiderschap door het verhogen van het 
psychologisch kapitaal. Daarnaast heeft 
ze uitgebreide kennis in teamleiderschap, 
groepsdynamica, deep democracy en 
systemisch werk. Haar methode is 
pragmatisch en ervaringsgericht. Haar 
enthousiasme voor leren en groeien 
werkt aanstekelijk, haar stijl is oprecht en 
integer. Karen heeft een diep geloof in 
het grote potentieel van mensen en in de 
kracht van leren in en van groepen.

Karen heeft een stevige achtergrond in 
de bedrijfswereld als loopbaancoach, 
leiderschapscoach, teamcoach, 
organisatie coach, facilitator en trainer . 
Ze werkt graag voor mensen die zelf ook 
werken met mensen. Ze is verbonden 
aan ICF, werd opgeleid door Prof. dr. 
Korthagen en heeft reeds meer dan 3000 
coachuren op haar teller staan. 

De docente

Unieke & inspirerende workshops over leiderschap, management  
en communicatie. 

“Krachtgericht coachen” maakt deel uit van de Writers Academy.

Het IFBD selecteert voor u de beste management-
boeken, maar ook de beste schrijver-trainers. Na deze 
writers academy gaat u uitgedaagd, gemotiveerd 
en geïnspireerd terug aan de slag met nieuwe 
inzichten, nieuwe energie en nieuwe haalbare 
doelstellingen.

Deze training is bedoeld voor: Interne & Externe 
Coaches, HR managers en -adviseurs, Opleiders, Trainers & 
Docenten en Leidinggevenden.  
Kortom, iedereen die werkt met mensen en wilt werken vanuit 
kracht, kwaliteiten en talenten bij zichzelf en anderen.

De Writers Academy



BLOK 1

 ◆ Kennismaking met elkaar en het thema.

 ◆ De kracht aanspreken in mensen.

 ◆ Kernkwaliteiten herkennen, benoemen en versterken.

 ◆ De basisprincipes van kernreflectie en krachtgericht coachen.

 ◆ Het werken met kernkwaliteiten en idealen in reflectieprocessen.

 ◆ Het hanteren van denken, voelen en willen (liften).

 ◆ De kenmerken van flow.

 ◆ Principes uit de positieve psychologie.

BLOK 2

 ◆ Contact en authenticiteit als basis voor communicatie en leren.

 ◆ Afstemmen en sturen.

 ◆ Het hanteren van interne processen in de coach zelf.

 ◆ Het stimuleren van flow en natuurlijkheid in leerprocessen.

 ◆ Duale afstemming in krachtgericht coachen.

 ◆ Destructieve en constructieve gedachten.

BLOK 3

 ◆ Verschillende staten van bewustzijn.

 ◆ Mindfulness, presence en de u-theorie.

 ◆ Contactprincipes.

 ◆ Het ui-model.

 ◆ Niveaus in reflectie en multi-level learning.

 ◆ Identiteit en authenticiteit.

 ◆ Het hier-en-nu gebruiken.

BLOK 4

 ◆ Frustratie als motor voor leren.

 ◆ Mogelijkheid tot werken aan persoonlijke professionele thema’s.

 ◆ Diepgaande transformaties bevorderen.

 ◆ De belemmering achter de belemmering leren hanteren.

 ◆ Leren van binnenuit.

 ◆ Het bevorderen van autonomie en zelfsturing bij de coachee.

 ◆ Voorbereiding praktijkopdracht. 

 DIDACTISCHE AANPAK         

 > Tijdens de training wordt gewerkt op basis van eigen ervaringen, vragen en cases van deelnemers. 

 > De training is praktisch en concreet en bouwt verder op de eigen competentieontwikkeling.

 > Theorie en praktijk worden steeds verbonden. Er wordt gewerkt met demonstraties, begeleide en niet-

begeleide oefensessies in groepjes, gewaarzijnsoefeningen, meta- besprekingen, theorieblokjes en 

persoonlijke visie-expliciteringen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de inzichten en de technieken 

uit Gestalt, psychosynthese, de Diamantbenadering van Almaas, systemisch werken,...

ProgrammaDe docente Volg ons!  

@IFBDupdate

Onze opleidingen in primeur? 

Hoe kunt u als coach het beste halen 

uit mensen? Hoe kunt u ervoor zorgen 

dat er een duurzame ontwikkeling 

ontstaat waarin professionals hun 

potentieel optimaal inzetten en hun 

idealen bereiken?

Tijdens deze op de coachingspraktijk 

gerichte training leert u een 

effectieve coachingsmethode, 

gericht op het optimaal benutten 

van het ‘psychologisch kapitaal’ van 

professonials. Het boek krijgt u er bij. 

08.30 Ontvangst, registratie  
met koffie/thee.

09.00 Start van de trainingsdag  
(met voorstelling docent)

12.30 Lunch
17.00 Einde van de cursusdag.
 
Zowel in de voor- als namiddag 
wordt een korte (koffie-)pauze 
gehouden.

Timing cursus



> Datum & locatie: zie hiertoe onze website www.ifbd.be 
> Kostprijs: 1.395 € (excl. BTW)

De deelnameprijs aan dit 2-daagse programma bedraagt 1.395 Euro excl. 
21% BTW. Dit bedrag is inclusief koude/warme dranken en een uitgebreide 
lunch tijdens de cursusdagen. U ontvangt bovendien een documentatiemap 
die u als naslagwerk kunt raadplegen. Los van de eventuele subsidiëring 
van de Vlaamse Overheid (zie verder) geeft het IFBD per extra deelne-
mende collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale 
korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).
Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u een deelnamebevestiging en een 
factuur. Een tweetal weken voor de cursus ontvangt u een herinnering met 
nog enige praktische informatie en een routebeschrijving.

De Vlaamse Overheid investeert in opleiding: tot 30% korting!
Het IFBD is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Dit maakt dat u 
onze trainingen gedeeltelijk kunt betalen met de subsidies toegekend door 
de Vlaamse Overheid via het systeem van de “KMO-portefeuille”. Indien uw 
bedrijf voldoet aan de vooropgestelde criteria kan u tot 30% besparen op 
de opleidingskost. Meer informatie omtrent het systeem kan u vinden op 
de website van de Vlaamse Overheid: www.kmo-portefeuille.be. 

Annulatie.
We begrijpen dat andere prioriteiten kunnen optreden tussen uw 
inschrijving en de cursus. Indien wij minstens 2 weken voor de cursus uw 
annulatie ontvangen zoeken we samen met u naar de beste oplossing. 
Minder dan 2 weken voor de eerste cursusdag bent u ons het integrale 
bedrag verschuldigd en wordt mogelijks een administratieve kost (€ 75) 

aangerekend. Wij zijn uiteraard steeds verheugd een collega te mogen 
verwelkomen in uw plaats.

Hotelovernachting op de locatie van de training
U kan op onze diverse trainingslocaties veelal een overnachting boeken 
om de cursus op een ontspannen manier te kunnen aanvatten en/of af te 
sluiten.
Meer informatie hieromtrent vindt u op onze website of via volgende 
link: www.ifbd.be/nl/over-ons/algemene-voorwaarden

IFBD-DATABASE & GDPR
We houden u graag op de hoogte van de laatste evoluties binnen uw 
sector. Daarom hebben we uw gegevens opgenomen in onze database. 
Uw informatie is voor eigen gebruik, wordt beveiligd en nooit aan derden 
doorgegeven. Hiertoe nemen we alle nodige maatregelen. Te allen tijde 
heeft u - overeenkomstig de wet “verwerking persoonsgegevens” van 
8/12/1992  en de “AVG-reglementering” van 24/5/2016 - recht op inzage, 
wijziging of verwijdering van uw gegevens. Meer informatie via onze 
webpagina www.ifbd.be/nl/GDPR of via e-mail: DPO@ifbd.be.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Op onze website op de pagina ifbd.be/nl/over-ons/algemene-voorwaarden 
vindt u al onze modaliteiten terug.

FIRMA: 

 

STRAAT / NR. / BUS:  ..................................................................................................................................................................................................................................

PC / GEMEENTE:  ..................................................................................................................................................................................................................................

Alg. TEL.-nr.:

ACTIVITEIT: q industrie-productie q groothandel & import q kleinhandel  q horeca 

 q bouwondernemers q transport q diensten q overheid

SECTOR:  .................................................................................................................... AANTAL WERKNEMERS:  .................................................................

FACTURATIEGEGEVENS

Facturatie-adres:  ....................................................................................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................................................................................................................

Uw referentie:  ..................................................................................................................................................................................

BTW-nummer:

DEELNEMER(S)

Dhr. / Mevr.:

Functie:  ...............................................................................................................................................................................................................................................

E-mail:  ...............................................................................................................................................................................................................................................

BEDRIJFSINFORMATIE

INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

>>> Inschrijven via e-mail naar info@ifbd.be of via QR:
>>> Via volgende link: 

DATUM DEELNAME:  ............................................................................................

Dhr. / Mevr.:

Functie:  ...............................................................................................................................................................................................................................................

E-mail:  ...............................................................................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  ............................................................................................

inschrijven

Krachtgericht coachen

https://www.ifbd.be/nl/inschrijven/?oid=42859

