
INFORMATIE

Ervaren als standaard onderdeel van het
coachtraject

Ervaringsgericht
leren met
eMOVEren



Wat mensen niet

zeggen maar wel

DOEN
DE WAARHEID IN ACTIE

Overanalyseren van uitdagingen
Emotionele uitbarstingen die (zelf) niet worden
begrepen
Sociaal wenselijk gedrag dat niet overeenkomt met
de binnenwereld en/of non-verbale acties van de
persoon
Inactiviteit door overmatig denken
Stelselmatig negeren van behoeften door
wegrelativeren van belangrijke signalen
Verschuilen achter moeilijke omstandigheden

Wat is er toch mis met mij? Door de psychologisering
van de samenleving zijn mensen steeds meer gericht
op de binnenwereld. Ze leren reflecteren en
ontwikkelen. Het is een mooie stap voorwaarts voor
onze maatschappij, maar het komt niet zonder
beperkingen.

Denken is een uitstekend middel om doelen te
bereiken, kennis te vergaren en talenten om te zetten
in concrete resultaten. De natuur heeft ons twee
hersenhelften gegeven: eentje voor logica en
analyseren en de ander voor emoties, actie en
creativiteit. Een optimaal resultaat wordt behaald
wanneer de twee hersenhelften goed samenwerken.
In de praktijk zien we iets anders:



Werkwijze
ERVARINGSGERICHT LEREN ALS
ONDERDEEL VAN COACHING

Kickstart: leren over weerbaarheid, incasseren en
grenzen aangeven m.b.v. (kick)boksen en
zelfverdediging. In samenwerking met Limed Sport
Horst.
ReflAction: het paard als spiegel voor jouw
handelen. Je leert het paard iets te laten doen
zonder dat je deze hoeft aan te raken,
ondersteund door een instructeur/coach van RSC
Seurenheide in Well.
MoveMental: het omzetten van ervaringen in
beweging of dans in samenwerking met
Dansstudio Martine in Well.

Als onderdeel van onze coaching voegen wij
standaard een vorm van ervaringsgericht leren toe.
Dit wordt gekoppeld aan jouw coachdoel. Het helpt je
om jouw reacties te ontdekken en om te zetten in
andere gedragingen.

Afhankelijk van jouw hulpvraag en persoonlijke
voorkeuren worden uit de, door ons ontwikkelde, lijn
eMOVEren één of meerdere vormen geselecteerd:

Alle vormen zijn toepasbaar voor elk niveau van
fysieke en emotioneel/mentale (on)mogelijkheden.
Onze coaches maken een inschatting van welke vorm
het beste bij je past.



Uitvoer
TIMING EN STAPPENPLAN

Er wordt een datum gepland waarop jij, de coach
en de instructeur kunnen.
Van te voren ontvang je een vragenlijst over jouw
fysieke belasting, die je mag invullen. Deze wordt
met de instructeur gedeeld om de sessie af te
kunnen stemmen op jouw belastbaarheid.
De coach maakt een briefing op basis van jouw
coachplan en deelt deze met de instructeur. De
werkvormen worden toegespitst op wat jij wilt
leren en ontdekken.
Tijdens de sessie werk je met zowel jouw coach als
de instructeur. De laatste is tevens geschoold als
coach en/of begeleider van mentale en emotionele
kwesties.
Tijdens de sessie kun je leren van de ervaring en
de sessie daarna kijkt de coach met jou terug naar
het beeldmateriaal en het profiel wat is opgesteld.
In het profiel worden het bewegen en de vormen
van het lichaam, samen met jouw reacties,
samengevat.

Een sessie eMOVEren wordt bij voorkeur ergens
midden in het traject aangeboden. 
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100% van onze coachcliënten geeft, in de evaluatie
achteraf, aan dat het eMOVEren een toegevoegde
waarde had.


