Mindfulness & Compassie in Coaching
Masterclass met Annick Nevejan
Vrijdag 9 april, 28 mei en 11 juni in Amsterdam, 2021

Uit onderzoek blijkt dat de relatie die je weet op te bouwen met degene die je coacht
belangrijker is dan welke techniek dan ook. In coaching gaat het dus allereerst om contact en
een gevoel van verbinding met elkaar. En juist hierin kan mindfulness en compassie als
basishouding enorm behulpzaam zijn. Deze Masterclass richt zich dan ook met name op jou
als coach, als persoon en professional, en minder op specifieke technieken of methoden in
coaching.
Doel
Het doel van de Masterclass is om praktische oefeningen in mindfulness en (zelf-)compassie
toe te passen in je rol als coach, om het relationele contact in je coaching te versterken als
voorwaarde voor een effectief coaching traject.
Voor wie?
De training is geschikt voor coaches, leidinggevenden, hulpverleners en iedereen die
nieuwsgierig is naar wat mindfulness kan betekenen in het begeleiden van mensen. Het is
wenselijk om ervaring te hebben met mindfulness en/of meditatie beoefening. Er is een
telefonisch intakegesprek voorafgaand aan de training.
De trainingsdagen hebben ieder een specifiek thema;
Dag 1: Power of Presence
Dag 2: Resonant Connection
Dag 3: Radical Acceptance

Wat leer je
o Met onverdeelde aandacht beschikbaar te zijn voor het huidige moment
o Uitzoomen en de hele situatie/context in beeld nemen
o Nieuwsgierig op de rand van het onbekende te verblijven
o Compassie te ontwikkelen voor jezelf en anderen
Tijdens de training leer je praktische oefeningen om gegrond en gecenterd in je lichaam
aanwezig te zijn in het contact met de ander. Dit vormt de basis om je emotionele
intelligentie te kunnen inzetten (integratie hoofd en hart/buik), de ander aan te voelen
(empathische resonantie) en adequater in je interventies te zijn.
We staan ook stil bij onze rol als coach. Met mindfulness stellen we ons niet op als de
expert, maar trainen we ons juist om met lege handen te durven zitten. Nieuwsgierig in
contact te blijven vanuit niet-weten maakt het mogelijk om werkelijk open te luisteren
zonder vooropgezette agenda of oordelen. Hierdoor kunnen we goed aansluiten bij wat zich
wil ontvouwen van moment tot moment bij de ander en in het contact met elkaar. Daarbij
gaat het niet om het oplossen of ‘fixen’ van ervaringen, maar veeleer hoe we innerlijke
resources als wijsheid en compassie in ieder van ons kunnen versterken, opdat we zelf de
knopen leren ontwarren. Mindfulness vertrekt vanuit een diep vertrouwen dat we alles in
huis hebben om te leren omgaan met de onvermijdelijke uitdagingen van het leven.
De Masterclass sluit aan bij het gelijknamige webinar voor de NOBCO (beroepsvereniging
coaches) op 14 dec. 2020. De Masterclass is gebaseerd op een integratie van Westerse
psychologie, Boeddhisme, neurobiologie en systeemtheorie.
Praktische informatie
Datum en tijd:

Vrijdag 9 april, 28 mei en 11 juni 2021 van 10.00 uur tot 17.00 uur

Locatie:

Zen Centrum A’dam, Binnenkant 39, 1011BM Amsterdam
(10 min. lopen A’dam C.S.) Corona-proof

Kosten:

Investering per persoon per bijeenkomst (ex 21% btw):
€ 160,- particulier en zzp/ Organisaties 225,-/ Studenten € 75,Je schrijft je in voor de 3 bijeenkomsten, het bedrag kan in 1 keer
betaald worden of in termijnen.

Aanmelden:

Mail naar anevejan@xs4all.nl

Informatie:

06-28505578 of www.nevejan.net

