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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-advanced
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Ik gebruik het provocatieve interventies maar ben nog afhankelijk van de cliënt 

of het goed werkt of niet.

Ik denk vaak op momenten, wat moet ik nu?

Ik zou graag willen leren om door te zetten

Soms heb ik ontevreden klanten en dan weet ik niet waar dit aan ligt

Het resultaat is niet consistent bij mij

Ik wil nIk wil nog veel meer vlieguren maken maar wel in een veilige setting

Goed worden en verdiepen 

Provocatieve coachen verfijnen en beter beheersen. 

Het wordt niet meer een toevalstreffer wanneer je goed bezig bent

Je gaat veel cliënten coachen, krijgt supervisie

Zicht op wat je kunt verbeteren en wat al goed is

Super gemotiveerde deelnemers en gedreven docenten = plezier en vooruitgang 

VVeilig leren, veel vallen en opstaan en doen

Bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek (als je wilt)

Eenjarig verdiepingstraject zodat het provocatieve coachen je natuurlijke stijl wordt

Persoonlijke mentorprogramma met feedback op cliënt sessies 

Verdieping van de technieken

Gastdocenten

Zelf begeleiden van beginnende deelnemers

Leren doorzetten en de provocatieve houding in je vezels te krijgen

GGroepsbijeenkomsten met oude en nieuwe technieken

Diploma

Gastdocenten:

Wij vinden het belangrijk dat je ook 

anderen aan het werk ziet. 

Wie je tegen kan komen zijn: 

Jeffrey Wijnberg, Ingeborg van der Oord, 

Lies van Nuffelen, Heleen de Jonge, 

FrFreek Sarink en Bregje Bullens.

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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Er is veel begeleiding maar er wordt ook verwacht dat je zelf veel materiaal aanlevert.

     Elke 2 maanden doe je intervisie, herhaal je oefeningen, bespreek de stof en literatuur

     Per week heb je een gesprek met een cliënt met een totaal van 20

     Om de 4 maanden een coachingsgesprek met de trainer

     Elke 2 maanden een supervisiebijeenkomst

     Per week 3 uur voor huiswerk (totaal +\- 250 uur zelfstudie)

     Dagbijeen     Dagbijeenkomsten: 2 keer begeleiden in opleiding, 6 bijeenkomsten en 

     2 demonstratiedagen (totaal: 10 dagen)

Persoonlijke begeleiding en goede uitleg

Docenten die precies weten hoe lastig het kan zijn en daarin transparant zijn

Nadruk op zelf doen, zelf ondervinden 

We doen een stap extra in de begeleiding

 Gestoeld op wetenschappelijke inzichten

Aansluiten bij werkzame en moderne coachingstrends

VVendl werkt samen met de KU Leuven. 

Universitaire studenten helpen Vendl met hun jonge frisse blik en ideeën

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

Kosten & investering 

Het eenjarig mentorprogramma kost € 2950,- exclusief de diplomering. 

7 x een bijeenkomst

4 x supervisie 1 uur

2 x een dag mee leren en begeleiden bij een groep beginnend provocatief
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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


