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 Aanmelding
Nadat je samen met je manager hebt vastgesteld dat de training aansluit bĳ  
je ambities en vaardigheden kun je een afspraak plannen voor een motivatie-
gesprek met de trainer. Na dit gesprek meld je je aan via Opleidingsplein. Hier 
vind je ook de exacte datums van de studiedagen.
Er is maximaal ruimte voor 25 deelnemers.

 Trainer
Jean-Luc Spaninks, j.spaninks@dewever.nl





‘Van Hard werken naar Bewust werken’
Training tot coach
 Coach
Spreekt ‘Van Hard werken naar Bewust werken’ je aan en zou je wel iets willen 
betekenen in dit traject. Dan is de training tot coach wellicht iets voor jou.

Als je de training met succes hebt afgerond, ben je in staat je collega’s
vakinhoudelĳ k én op houding en gedrag te coachen vanuit de � loso� e
‘Van Hard werken naar Bewust werken’.
Je maakt collega’s sterker omdat je hen onder meer leert verantwoordelĳ kheid 
te nemen voor de eigen gemoedstoestand. Een sterkere medewerker is een 
zelfstandigere medewerker en dat sluit aan bĳ  de ontwikkelingen naar
zelfstandige teams.

 Training
De opleiding duurt acht maanden en bestaat uit vĳ f modules.
Module 1 Introductie
Module 2 Emotioneel meesterschap
Module 3 Geweldloze communicatie    
Module 4 Coaching vanuit het perspectief van kwetsbaarheid
Module 5 Mindfulness
Eindopdracht

 Studiebelasting
De opleiding kent vĳ f studiedagen, elk van 9.00 uur tot 16.00 uur, en één 
examendag. De lunch is inbegrepen. Daarnaast maak je re� ectie- en verwer-
kingsopdrachten. Sommige opdrachten voer je uit binnen je eigen locatie, 
voor andere opdrachten ben je gekoppeld aan een ‘buddy’. Daarvoor zullen we 
tĳ dens de eerste lesdag deelnemers aan elkaar koppelen.
De totale studiebelasting inclusief het maken van de opdrachten bedraagt, 
naast de trainingsdagen, ongeveer 40 klokuren verdeeld over acht maanden.


Het proces
‘Van Hard werken naar Bewust werken’ 
biedt organisaties heldere en praktische 
handvatten om de tevredenheid van de 
medewerkers te verhogen en daarmee de 
zorg voor de bewoner/cliënt te verbeteren.

Stel de medewerkers centraal, zorg dat hĳ  
zich gesteund weet, zich waardevol voelt 
en werkplezier ervaart.
Pas dan komen zĳ n kennis, kunde en
vaardigheid werkelĳ k tot wasdom.

Zĳ n zelfvertrouwen en betrokkenheid 
nemen toe en daarmee zĳ n de bewoner/
cliënt en diens familie gebaat.




