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Introductietraining
Provocatief Coachen
Omschrijving
Wat is dit voor training?
Provocatief coachen is een pittige nieuwe cocktail van
liefde, humor en uitdaging. Vaak verrassend effectief
en bovendien een uitstekende manier om meer plezier
te hebben in je werk! Wanneer de serieuze, goedbedoelende stijl van coachen of hulpverlenen vastloopt,
kan de provocatieve stijl een uitkomst en een bevrijding zijn. Deze introductietraining is een praktische
kennismaking met de provocatieve methode.
Provocatief coachen gaat er van uit, dat lachen om je
problemen een prima medicijn is, dat zijwegen naar
de kern leiden en dat mensen veerkrachtiger zijn dan
ze lijken. Denk aan het archetype van de nar. De cliënt
verdedigt zich moedig tegen de coach. Al doende komt
voor zichzelf op, gaat hij zichzelf realistischer zien en
gaat hij genegenheid en waardering uiten. Hoe kan hij
zijn belemmerende overtuigingen en zijn negatieve
zelfbeeld nu zelf nog serieus nemen?
Je gaat als provocatief coach uit van positieve acceptatie en waardering, net als de traditionele coach. Maar
binnen dat kader daag je de cliënt uit. Bijvoorbeeld
door zijn zwakke punten tot in het belachelijke uit te
vergroten. Of door absurde verklaringen en onhaalbare oplossingen aan te dragen. Door allerlei ongunstige
stereotypen en vooroordelen te gebruiken. Of door

zijn non-verbale gedrag op clowneske wijze te spiegelen. En altijd door de structuur volledig uit het oog
te verliezen en in te gaan op de onderwerpen die de
cliënt juist wil vermijden.

Doelstelling
Wat is het resultaat?
Na deze introductie bent u in staat om af en toe de
provocatieve stijl eens uit te proberen bij vertrouwde
cliënten bij wie de traditionele coaching niet aanslaat.
Uw dagelijks werk wordt net iets grappiger, luchtiger
en vrolijker. U voelt zich vrijer in het contact met uw
cliënten en u bent als coach meer uzelf.

Meer informatie
Contact
•
•
•
•
•
•

E-mail: mail@iepdoc.nl
Telefoon: 024-323 08 37 (9:00 tot 15:00 uur)
Website: www.iepdoc.nl
Adres: Staringstraat 1, 6511 PC Nijmegen
Twitter: @IEPNijmegen
KvK IEP: 091274688

Doelgroep
Wie nemen er deel?
Deze training is bedoeld voor mensen die in een
professionele hoedanigheid met mensen werken:
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coaches, therapeuten, psychologen, adviseurs, begeleiders, reïntegratiewerkers, leraren, docenten, fysiotherapeuten, verpleegkundigen en sommige trainers,
leidinggevenden en managers.

Werkwijze
Hoe wordt er gewerkt?
Uitleg en live demonstraties worden afgewisseld met
oefeningen waarin u uw eerste schreden kunt zetten
op het pad van de provocatieve coach.

Programma
Wat zijn de onderwerpen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Live demonstraties met deelnemers
Gevalsbeschrijvingen
Contrast-demonstratie: traditioneel versus provocatief werken
Principes van het provocatief coachen
Oefening: slepen versus stoeien
Wanneer wel provocatief en wanneer niet?
Oefening: Maar waarom is dat dan een probleem?
Het ‘Doe-het-nog-wat-meer’- principe
Serie korte demonstraties
Provocatief coachen ter plekke met supervisie

Trainers
Wie geeft de training?
De training wordt gegeven door Jeffrey Wijnberg en
Jaap Hollander. Hollander en Wijnberg zijn de Nederlandse grondleggers van het provocatieve coachen.
Samen schreven zij de twee Nederlandse handboeken
voor het provocatieve coachen: ‘Provocatief coachen’
en ‘Succes is ook niet alles’. Zij hebben meer dan 25 jaar
ervaring met het provocatieve coachen.

Jaap Hollander
Psycholoog, NLP-trainer, schrijver, directeur IEP. Geeft
opleidingen en workshops, voornamelijk voor het IEP
in Nijmegen en soms ook op andere plaatsen (variërend van Rusland tot Colombia). Begon ooit op de
opname-afdeling van een groot psychiatrisch centrum.
Ontwikkelde het ‘Nano Tech Power Deck’ (‘NLP in a
box’) en denkstijltest MindSonar. Vijf jaar achtereen
door Quote geselecteerd als een van de top-500 professionals van Nederland. Schreef 11 boeken, waaronder ‘Provocative Coaching, Making things better by
making them worse’.

Jeffrey Wijnberg
Psycholoog, psychotherapeut en schrijver. Werkt als
psychotherapeut in zijn eigen praktijk in Groningen.
Was een van de eerste psychologen in Nederland die
een zelfstandige praktijk begon. Schreef meer dan 30
boeken over psychologische onderwerpen voor een
breed publiek, onder anderen ‘Horken en heksen’, ‘Dat
moet ik nog een plekje geven’, ‘In het diepste van de
ziel is niets te zien’, ‘Ik kijk dwars door je heen’, en ‘De
kunst van het kwetsen’. Nieuwste boek: ‘De zin van
onzin. Leren leven met het ongerijmde’. Heeft een
vaste column in ‘De Telegraaf’.

Testimonials
Ervaringen van deelnemers
‘Heerlijk! Ik raad deze training aan elke leidinggevende
aan, om eens iets anders te proberen.’
Jan Mol - Ambtenaar
Wat is er nou beter dan om van de goeroes zelf de training te krijgen?’
José Imlabla - Coach
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‘Een waardevolle toevoeging voor mijn coachingstoolbox.
Zowel geleerd als genoten.’
Hanriette Ruigt - Hogeschool docent
‘Een theaterdag is hier niks bij. Ik heb zo gelachen en
zo veel geleerd over met heel veel plezier, humor en diepgang een probleem relativeren en de cliënt zelf aan het
werk zetten.
Marga Marcelis - Coach/Therapeut
’Veel gelachen, nog meer geleerd, op naar de praktijk!’
Ron Rooijakkers - Manager ICT
’Inzicht dat ook provocatie dient te zijn omringd door
liefde, humor en aanraking.’
Jan Heines - Counselor
‘Voorbij het geiteharenwollensokken denken, plezier,
humor, warmte en provocatie versterken elkaar en maken
de methode uniek en aantrekkelijk.’
Han Jorrit van Bremen - Headhunter
‘Kijken door andere bril, ballast van je schouders en verantwoordelijkheid echt terug naar cliënt.’
Bregje Peijnenburg - Psycholoog
’Dit is een heel verhelderende introductie, die verder gaat
dan een verkenning en je echte handvatten in het provocatief coachen aanreikt.’
Maaike Verstraete - Psychologe/coach
‘Een waardevolle toevoeging voor mijn coachingstoolbox.
Zowel geleerd als genoten.’
Hanriette Ruigt - Hogeschool-docent
Boeiend, lollig, scherp en waardevol. Vertrouwen op veerkracht en gaan voor de daadkracht van de cliënt.’
Susan Blanker - Therapeut/Coach
‘Het is een manier van coachen die de nadruk legt op het
creatieve in mensen en die zowel voor de cliënt als voor
de coach veel plezier brengt.’
Maria v.d. Stegge - Consultant/Coach

Praktisch
Datum
4 oktober 2016

Volgende mogelijkheden
Volgende introductietrainingen
De volgende introductietrainingen na die van oktober
zijn op 20 januari 2017 en 16 mei 2017.

Locatie
Waar gebeurt het?
De opleiding vindt plaats in Nijmegen of omgeving.

Erkenningen
Accreditaties
De volgende accreditaties worden voor 2016 aangevraagd:
• NIP: 6 punten
• LVSC: 1,5 punt
• NOBCO: 2 PE punten
• NBVH: 6 punten

Literatuur
Aangeraden literatuur
Provocatief coachen, de basis
Jaap Hollander en Jeffrey Wijnberg.

Deelnamekosten
Investering
€ 265,-- Inclusief koffie, thee, lunch en lesmateriaal.
Geen BTW.

Vervolgtrainingen
Mogelijke vervolgtrainingen
•
•
•
•

Opleiding provocatief coachen.
Training Provocatieve Starter Kit.
Training 25 Farrelly Factoren.
Training provocatieve diagnostiek.

‘Een geweldige introductietraining, die veel humor combineert met vaardigheden.’
Marjan Brethouwer - Afdelingsmanager
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Contact
•
•
•
•

E-mail: mail@iepdoc.nl
Telefoon: 024-323 08 37 (9:00 tot 15:00 uur)
Website: www.iepdoc.nl
Adres: Staringstraat 1, 6511 PC Nijmegen

