Specialisatiedag Provocatief Coachen
1 Dag

Ook in de Virtual Classroom beschikbaar
Heb je soms het gevoel dat er meer in je coachees zit dan er
nu uit komt? En dat jij daar als coach het hardst aan trekt? Met
provocatieve coaching breng je vastgelopen processen weer op
gang door je coachees op een speelse en liefdevolle manier uit te
dagen. Het uitgangspunt is dat relativering een deel van de oplossing
vormt. In deze training specialiseer je je hierin en leer je vanuit
creativiteit, je eigen intuïtie en dramatechnieken gezegdes van je
coachees te versterken, ontkrachten en spiegelen. Na afloop weet je
de juiste balans te vinden tussen humor, confrontatie én een stevige
basis van warmte en waardering.

Unieke voordelen
• In één dag de basis van provocatief coachen onder de knie
• Na afronding onbeperkt toegang tot een online toolbox

Resultaat
Je
	 weet wat provocatief coachen inhoudt
Je
	 durft traditionele rollen en structuren los te laten
Je
	 vertrouwt op je intuïtie
Je
	 zet creativiteit, humor en fantasie in
Je
	 kunt vanuit een liefdevolle basis confronteren en uitdagen
Je
	 past provocatief coachen met vertrouwen toe in de praktijk

Doelgroep
Deze specialisatiedag is bedoeld voor coaches die hun kennis
en vaardigheden op het gebied van provocatief coachen willen
versterken.

Programma
•
•
•
•
•

De basisprincipes van provocatief coachen
Balanceren van humor, confrontatie en warmte
Een nieuwe rol aannemen en je traditionele rol loslaten
Provocatieve technieken
Oefenen met provocatief coachen

Duur
De specialisatiedag is van 9.30 tot 17.00 uur. Tevens is deze training
volledig online te volgen via de Virtual Classroom.
De training wordt verzorgd in Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Bosch,
Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Maastricht, Online
Virtual Classroom, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.
Training: vr 11 jun 2021
Training: wo 4 aug 2021
Training: za 18 sep 2021
Training: vr 10 dec 2021
Training: za 19 mrt 2022
Training: vr 24 jun 2022

Kenmerken
Studieduur: 1 dag
Investering: € 495
Aantal locaties: 13

Studiewijze
Ons doel is dat je provocatief coachen met vertrouwen kunt
toepassen in de praktijk. Daarom kiezen wij voor de volgende,
gedegen aanpak:
Intake | Voorafgaand aan de specialisatiedag vul je een schriftelijk
intakeformulier in waarin je een aantal vragen beantwoordt gericht
op jouw persoonlijke situatie. Deze vragen helpen je om jouw
ontwikkeldoel helder te omschrijven.
Aan de slag | Tijdens de specialisatiedag ga je actief aan de slag. Na
een korte verdieping van de theorie, is de rest van de dag gericht op
het oefenen met verschillende werkvormen. Hierbij is veel ruime voor
de inbreng van je eigen praktijkvoorbeelden.
Ervaren trainers | Een ervaren docent begeleidt de specialisatiedag,
waarbij jouw leerbehoefte centraal staat. Je trainer is een vakexpert,
maar bovenal je persoonlijke coach.
Groepsgrootte | De maximale groepsgrootte van 12 deelnemers
draagt bij aan een veilige sfeer en biedt veel ruimte om ervaringen
uit te wisselen en samen te oefenen.
Blended learning | Bij ICM geloven we in blended leren, waarbij
online leren het klassikaal leren versterkt. Doordat je vooraf kennis
opdoet blijft er tijdens de bijeenkomst meer tijd over om aan de slag
te gaan.
Online toolbox | Na afloop van de specialisatiedag begint het
toepassen natuurlijk pas echt. Om je ook hierbij te ondersteunen, krijg
je toegang tot een online toolbox. Hier vind je tips en oefeningen die
je kunt inzetten wanneer jij ze in de praktijk nodig hebt.
ICM-certificaat | Na het volgen van de specialisatiedag ontvang je
het ICM-certificaat.

Vooropleiding
Om aan de specialisatiedag deel te nemen is het belangrijk
dat je een basisopleiding coaching hebt gevolgd, zoals de ICM
Coachingsopleiding.

Investering
De investering bedraagt € 495. Dit bedrag bestaat uit:
• Leskosten
• Materiaal
• Online leeromgeving
Dit bedrag is excl. € 37,50 per dag voor het dagarrangement of € 10 per avond
voor het avondarrangement. Voor online bijeenkomsten rekenen we geen
arrangementskosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud, bekijk de website voor
actuele informatie.
De totale investering is excl. btw. Vrijstelling van btw is mogelijk. Zie voor meer
informatie www.icm.nl/btw.

