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Kritische zelfreflectie
Een coach of manager of leidinggevende die 
anderen naar verandering of groei wil stimuleren 
of brengen moet ook de bereidheid hebben 
naar zijn of haar eigen functioneren te kijken. 
Hij/zij moet dus een coach van zichzelf 
worden.

Leren door te doen
Wanneer hebben we echt iets geleerd? Als we 
iets kunnen, als we in staat zijn bepaald ge-
drag te vertonen. Wanneer heb je leren skiën? 
Als je in staat bent om een piste af te dalen 
zonder brokken te maken en niet wanneer je 
begrijpt wat skiën is. Wij oefenen vooral in het 
doen en in het ervaren en doorleven van de 
technieken.

Oefenklant
Iedere deelnemer aan de training wordt ver-
zocht om in de dagelijkse praktijk na de tweede 
studiedag te starten met een oefen klant. Deze 
oefen klant kan een vriend een familielid of 
een collega of werknemer zijn die weet van 
jouw opleiding en die weet van jouw oefen 
traject.

Oefenavonden, buddy’s overleg
Een belangrijk onderdeel tussen de studie-
dagen zijn de oefenavonden met een buddy 
maatje. De geleerde theorie met elkaar nog-
maals herhalen en de oefeningen in de praktijk 
bij elkaar uitproberen. Je buddy is een mede-
cursist en is op basis van gelijkwaardigheid en 
wederkerigheid bereid om te sparren, te 
reflecteren en de aangeleerde coachtech-
nieken te ondergaan.

Persoonlijke coaching:
Tijdens deze opleiding zijn er 8 individuele 
coachmomenten tussen de trainer en de deel-
nemer. Deze vinden plaats in Weert en duren 
±1 uur.

Help desk
De Trainer is tussen de trainingsdagen door 
ook beschikbaar als helpdesk voor e-mail 
rapportage en telefonische ondersteuning in 
jouw persoonlijk proces op weg naar NLP 
coach.

“De Daatjeshoeve faciliteert rust en ruimte, voor effectieve trainingen en, efficiënte vergade-
ringen en inspirerende brainstormsessies. Wandel door onze tuinen, ervaar de warmte van de 
monumentale gebouwen, geniet van een gedekte tafel en sluit af met een inspirerend vuur!”

Daatjeshoeve Nederweert 



Bezieling en Compassie
Wat Eric van begin af aan ‘anders’ maakt 
is het feit, dat hij trainer is met bezieling en 
compassie. Dat wil zeggen dat alle oefenin-
gen de intentie hebben het eigen bewustzijn 
te vergroten en ernaar te handelen. Zowel in 
de privé sfeer als professioneel. Compassie 
betekent voor hem dan ook: het inlevings-
vermogen in de werkelijkheid van de ander 
en daar met (gelijk)waardigheid, respect en 
liefde mee omgaan. Met zo’n insteek is deze 
opleiding van een behoorlijke diepgang en leer 
je niet alleen met je hoofd, maar leer je vooral 
ook met je hart. Niet alleen kennis, maar 
daadwerkelijk (be)leven. Waarbij JIJ altijd het 
vertrekpunt bent en waarbij veiligheid en ver-
trouwen voorop staat. 

Als je nu denkt op een ‘geitenwollensokken’ 
opleiding te komen, heb je het goed mis. Niet 
voor niets staat Eric bekend als een trainer 
met bezieling die met enthousiasme de deel-
nemers meeneemt naar een werkvorm die 
levensvreugde en werkvreugde op korte 
termijn realiseerbaar maakt.
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