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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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Inspirerende praktijkervaring (15 jaar) en wijze adviezen

Enorme afwisseling voor max leerresultaat: Leren met je brein, je lijf, door doen, 

creatieve & wetenschappelijke onderzoeksmethoden

Je gaat leren hoe je cliënten exclusief, intensief en op de beste manier kunt 

begeleiden

Nieuwste provocatieve inzichten door ons kennisinstituut

Aandacht Aandacht voor de samenhang met andere coachingstechnieken

Combinatie van jarenlange ervaring, werkzaamheid in de praktijk, onderzocht 

bewijs en internationale wetenschappelijke inzichten

Gebaseerd op de grondlegger Frank Farrelly maar ook op andere Europese experts.

Demonstraties/werken met echte cliënten

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

Na de opleiding tot provocatief coach begeleid je met meer gemak, plezier en 

zelfvertrouwen je cliënten. Je leert iets wat weinig coaches kunnen: respectvol 

uitdagen op een humorvolle wijze. Daarmee onderscheid je jezelf. Je ontwikkelt 

coachingsvaardigheden waarmee je een unieke positionering kunt creëren en klanten 

naar jou gaan doorverwijzen.

In plaats van mensen te helpen ga je ze uitdagen, in plaats van de serieuze 

behandelaar te zijn behandelaar te zijn word je meer een plaaggeest, en in plaats van hele gedegen 

adviezen te geven kom je met absurde en overdreven oplossingen. Dit werkt 

ontzettend goed om je klanten zelfstandig te maken en ze inzicht te geven in hun 

gedrag.

Daarnaast maak je zelf een ontwikkelingsproces door wat jou een zeer waardevolle 

hulpverlener maakt.

Een 9 maanden opleidingstraject met veel persoonlijke ondersteuning

Twaalf bijeenkomsten, steeds 2 dagen achtereen

Intakegesprek, je weet goed waar je aan begint

Breed scala aan tools, technieken, hulpmiddelen en veel zelf ervaren

Accreditatie en PE punten voor heel veel beroepsverenigingen

Digitale leeromgeving en ook een gewone ouderwetse map!

Je bent in staat om mensen in uitdaJe bent in staat om mensen in uitdagende situaties succesvol te coachen

Kleine groepen en gedreven mensen: plezier met en ondersteuning van andere deelnemers 

Gasttrainers, echte cliënten, ervaringsdeskundigen en mensen uit het werkveld

Adélka Vendl = wandelende vraagbaak voor alles over provocatieve psychologie



OPLEIDING TOT PROVOCATIEF COACH - PRACTITIONER

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

Als je deze opleiding gevolgd hebt, kun je:

Meer soorten cliënten aan

Afwijkend/lastig gedrag moeiteloos ombuigen

Beter met weerstand en bezwaren omgaan

Creatiever werken

Beter omgaan met dominantie en afhankelijkheid

HHogere prijzen vragen

 

Goede sfeer creëren 

Plezierig werken, minder trekken

Meer humor inzetten

Cliënten uit slachtofferrol halen

Kun je cliënten effectiever motiveren

De hefboom tot verandering vinden

Meer vrijheid ervaMeer vrijheid ervaren in je handelen

Het verschil maken

Provocatief coachen is heel leuk, bevrijdend en doeltreffend maar niet voor iedereen. 

Je moet durven heilige huisjes bij jezelf omver te gooien en te experimenteren. Het is 

voor ervaren of bevlogen hulpverleners die het kriebelt in de buik. Hulpverleners die 

humor inzetten en durven advocaat van de duivel te spelen (of zouden dit stiekem 

willen doen). Het is goed om een relevante coachings- of hulpverlening opleiding 

afgerond te hebben. Echter belangrijker is jouw motivatie. De wil om een uitmuntende 

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

Dan zit je goed.

75 uur zelfstudie, 3 Intervisiebijeenkomsten, lezen literatuur, bestuderen 

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

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 literatuur uit) en leer je ook veel 

door het bekijdoor het bekijken/beluisteren van sessies.

Gastdocenten:

Anderen die je kan tegenkomen:

Jeffrey Wijnberg, Ingeborg van der Oord, 

Heleen de Jonge, Bregje Bullens , 

Lies van Nuffelen of Freek Sarink

Hoofddocent:

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

Arbeids- en organisatiepsycholoog, 
eigenaar Vendl, schrijver

Adélka 
Vendl
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Wanneer kunt u beginnen?

Kijk op de website voor actuele data: 
vendl.nl/opleiding-provocatief-coach

Kosten & investering 

De complete opleiding kost 2950,-  Vrij van BTW.

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

Soms zijn locatiekosten van toepassing.

Gespreide betaling in drie termijnen is mogelijk. 

Kijk voor de actuele vroegboekkorting op onze website: 

wwwww.vendl.nl/provocatief

De opleiding vindt plaats in het midden van het land.

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.

Adélka coacht elk kwartaal pro bono een jonge internationale topvrouw in een 

duurzame onderneming. Zie onze betrokkenheid bij The Coaching Fellowship en 

Women United

Use busineUse business as a force for good

Adelka Vendl’s kern missie is: mensen op een fantastisch goede manier provocatief 

coachen aanleren.

Vendl geeft trainingen, workshops, lezingen, artikelen, boek en individuele 

begeleiding. Allemaal provocatief. We werken met studenten psychologie die nieuwe 

inzichten inbrengen in het bedrijf over de actuele stand van zaken binnen de GGZ, 

arbeid en gezondheid. Wij houden van samenwerken met anderen die ook goed zijn, 

maar dan net maar dan net weer even een ander touch meebrengen. Zo garanderen we het beste 

voor onze klanten. 
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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


