
OPLEIDING TOT PROVOCATIEF COACH 2019/20

info@vendl.nl | 030-7370871 | Vendl | Soestdijkseweg-Zuid 217 | 3721 AD Bilthoven

Hester Schouten, Psycholoog en coach bij Leeuwendaal

Ik zou zeggen; Een bijzondere methode, die in veel opzichten lucht 

en ruimte geeft voor coachee én coach. Maakt blij en doet relativeren!

Esther ten Haas, zelfstandig vertrouwenspersoon en coach

Grootste winst is dat ik tijdens het provocatieve coachen in contact 

blijf met mijn cliënt. 

Dat heb ik bij Adélka uitstekend geleerd. 

www.vendl.nl/provocatief
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Het is raadzaam om een relevante coachings- of hulpverleningsopleiding afgerond 

te hebben. 

Belangrijker dan de lengte van uw ervaring en opleiding is de kwaliteit van wat je 

bereikt hebt in de loop van je carrière en de motivatie om een uitmuntende 

professional te worden door middel van coaching, advies of management.

De kwaliteit van de opleiding bewaken we door persoonlijke intakegesprekken te 

vvoeren met de deelnemers. 

Persoonlijke begeleiding en supervisie

Nieuwste provocatieve inzichten door ons kennisinstituut

Adélka Vendl is de provocatieve expert en gecertificeerd opleider met 17 jaar ervaring

Inzicht in de samenhang met coachingstechnieken 

Supervisiedag met Jeffrey Wijnberg

Opleiding is gebaseerd op de grondlegger Frank Farrelly en op andere Europese experts.

DemonstDemonstraties met echte clienten

Tijd voor taart (Adélka is potentieel kandidaat Heel Holland Bakt)

In deze opleiding ga je jouw vaardigheden op een master niveau tillen. 

In een opleiding waar veel gelachen wordt, door de experts van Nederland gegeven, 

en waardoor je ook nog eens een voorsprong krijgt op je collega’s in denken én doen. 

Je krijgt een geheel andere invalshoek op coachen aangereikt. In plaats van mensen 

te helpen ga je ze uitdagen, in plaats van de serieuze behandelaar te zijn word je 

meer een plaaggeest, en in plaats van hele gedegen adviezen te geven kom je met 

absuabsurde en overdreven oplossingen. 

Daar wordt je cliënt beter van en jij ook.

Een 7 maanden traject met supervisie, intervisie en 9 fysieke bijeenkomsten

Er wordt gewerkt met evidence-based materiaal en wetenschappelijk onderzoek

Accreditatie en PE punten voor heel veel beroepsverenigingen

Verrijking van jouw coachingsvaardigheden

Persoonlijke ontwikkeling en plezier met veel afwisseling in werkvormen

Je krijgt les van de meest ervaren trainers op dit gebied

Kleine gKleine groepen waar je veel persoonlijke aandacht hebt

Certificaat
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Als je deze opleiding gevolgd hebt, kun je:

    Meer soorten cliënten aan

    Beter met weerstand omgaan

    Meer maatwerk bieden

    Creativiteit verhogen

    Veel meer soorten interventies inzetten

 

Plezierig werken, minder trekken

Werken vanuit uw eigen kracht

Minder last hebben van je eigen oordeel

De hefboom tot verandering vinden

Meer vrijheid ervaren in je handelen

Respectvol uitdagen

Gebruik van innerlijke impulsen

Echt contact maken

Uitspraken te doen

Beelden optuigen en gebruiken

Verhalen vertellen

OoOordeelloosheid

Eerste indruk gebruiken

Details durven vragen

Reacties uitvergroten

Tegengas geven

Stereotype wijsheden gebruiken

Humor gebruiken

Systemisch kijken

EiEigen tolerantie voor afwijkingen vergroten

Omgaan met succesdruk

60 uur zelfstudie, 3 Intervisiebijeenkomsten, lezen literatuur, bestuderen 

audio en video materiaal, 3 coach trajecten van minstens 3 gesprekken, persoonlijke 

coaching, 2x supervisie met Adélka, projectopdracht provocatief coachen

Online en offline leren. 75/25

Bij ons leer je vooral door te doen. We hebben ook een leeromgeving waar je zaken 

kunt lezen, (fysiek delen we materiaal en litaratuur uit) en leer je ook veel 

door het bekijdoor het bekijken van video’s.

Daarnaast werken we met wisselende gasttrainers

Supervisie:

Jeffrey Wijnberg is een van grondleggers 

van de provocatieve therapie in Nederland.

Hoofddocent:

Adélka is een van de provocatieve experts
in Nederland, met een hart voor onderzoek 
en praktijktoepassing

Klinisch psycholoog, psychotherapeut, 
schrijver en columnist in Groningen.

Arbeids- en organisatiepsycholoog, 
eigenaar Vendl, schrijver

Adélka 
Vendl

Jeffrey
Wijnberg
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DATA VOORJAAR 2019

        do 14 maart, vrij 15 maart,

        vrij 19 april,

        woe 15 mei, do 16 mei,

        do 20 juni 

        do 19 september, vrij 20 september

        do 10 oktober        do 10 oktober

DATA NAJAAR 2019/2020

        do 3 & vrij 4 oktober

        do 31 oktober & vrij 1 november

        do 12 & vrij 13 december

        do 30 januari

        do 16 & vrij 17 april

        do 16 mei        do 16 mei

Kosten & investering 

De complete opleiding kost 2950,-  Vrij van BTW.

Inclusief lesmateriaal, koffie, thee en lunch, exclusief diner en overnachting.

Gespreide betaling in drie termijnen is mogelijk. 

Kijk voor de actuele vroegboekkorting op onze website: 

www.vendl.nl/provocatief

De opleiding vindt plaats in de omDe opleiding vindt plaats in de omgeving van Bilthoven.

Be good ánd Do good
Vendl is niet alleen betrokken bij haar klanten maar draagt ook bij aan 

maatschappelijke verandering.  Vrouwen in hun kracht zetten als leider.

Zie onze betrokkenheid bij The Coaching Fellowship en Women United

Use business as a force for good

Vendl biedt al meer dan 15 jaar meesterschap in provocatieve gesprekstechnieken.

Vendl heeft een privé praktijk voor coaching in Bilthoven en Amsterdam. We werken 

met werkgerelateerde en privé problematiek. En natuurlijk provocatief. 

Dat betekent action learning: gelijk in de coachkamer werken aan je gedrag. 

Maar ook evidence-based. 

Onze coaches werken met beproefde methodes zoals cognitieve therapie, 

positipositieve psychologie en strength based coaching.

Ons doel: Zelfkennis, eigen leiderschap en weten waar u energie in wilt steken. 
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Ann Meulemanns coach bij jongerenwerk in Vlaanderen

Provocatief coachen is voor mij vooral vrijheid, voor mij en de cliënt. 

Dat is de enorme winst.

Frans Vlek, psycholoog bij NSPOH

Na de opleiding heb ik in één minuut leuk contact, ben ik stellig 

(of juist niet), gebruik al mijn creatief potentieel (of juist niet), 

neem alle tijd (of juist niet) en bewandel alle denkbare zijwegen en 

kom daarmee in no-time tot de kern.

Stef Kleinherenbrink reintegratiecoach

Ik heb geleerd hoe belangrijk lichamelijke taal is en hoe hier mee 

te spelen. 

Frank Farrelly verwoordt dit mooi in de video’s van de opleiding.

Edwin wolvenkamp, provincie Utrecht coach 

Ik kan niet meer zonder de inzet van provocatief coachen! 

Er was veel ruimte om te ervaren in de opleiding en om zaken lekker 

met fouten uit te proberen.

Esther ten Haas, zelfstandig vertrouwenspersoon en coach

Grootste winst is dat ik tijdens het provocatieve coachen in contact 

blijf met mijn cliënt. 

Dat heb ik bij Adélka uitstekend geleerd. 

Hester Schouten, Psycholoog en coach bij Leeuwendaal

Ik zou zeggen; Een bijzondere methode, die in veel opzichten lucht 

en ruimte geeft voor coachee én coach. Maakt blij en doet relativeren!

Scan voor

meer details

over onze

opleiding

Scan om naar

ons YouTube

kanaal te gaan

Scan om meer

referenties te

lezen over

onze opleiding

vendl.nl/details-provocatief-coach vendl.nl/referenties-provocatieve-opleidingyoutube.com/channel/UCEbOOg22BaW3JAPywaEWzRg


