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COACHING PLATFORM 

 

 

 

 

 

START-TO-COACH 
 

Hieronder vind je de onderwerpen van het theoretische gedeelte van de opleiding Start-to-Coach. De 

theorie is in audio beschikbaar en jij bepaalt het tempo van de online lessen. Jij bepaalt wanneer en 

waar je de theorie wil doornemen. Deze lessen blijven ook na de opleiding beschikbaar. Op die manier 

kan je de opleiding herbeleven en opfrissen waar en wanneer jij wil. 

 



	Start-to-Coach 
Overzicht online coaching platform 
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Coachende Vaardigheden  

 

1. Inleiding  

2. Wat is coaching? Onze visie op coaching. 

3. Basiswaarden van een coach: authenticiteit, breeddenkend, congruentie, concreet 

4. Basishouding van een goede coach: zelfreflectie, eigen groeiproces 

5. Kader scheppen: Heel belangrijk voor jezelf als coach is dat je van bij de start van een 

coaching traject met je coachee een duidelijk kader schept. Dat betekent dat je duidelijke 

afspraken maakt en de coachee de eigen verantwoordelijkheden kent. 

6. Coaching model; Er zijn 3 verschillende onderdelen in coaching. De basis voor een 

kwaliteitsvolle coaching bevat 3 grote aspecten: inhoud – vaardigheden – volgorde 

(volgens de TGOROW structuur) 

7. Topic: waarover wil je het hebben 

8. Goal/Doel : wat wil je?  

9. Outcome/Uitkomst : wat wil je uit deze sessie halen?  

10. Reality/Realiteit : wat gebeurt er nu?  

11. Options/Opties : wat zou je kunnen doen?  

12. Way Forward/Stap vooruit : wat zul je doen? 

13. Stickman: hoe wij als mens denken en functioneren 

14. Prestatiekloof: wat hebben we nodig om mensen naar resultaten te brengen 

15. 4 generaties: in ons onderbewustzijn zitten 4 generaties aan waarden en overtuigingen 

opgeslagen 

16. Comfortzone: dat wat het onderbewustzijn in stand houdt 

17. Paniekzone: wat houd je coachee tegen om te groeien 

18. Groeizone: de zone waar we onze coachees naartoe willen brengen 
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Mentale spieren 

 

1. Verbeelding  

2. Geheugen 

3. Intuïtie 

4. Wilskracht 

5. Perceptie 

6. Redeneren 

 

Oefening mentale spieren 

 

Universele wetten 

In coaching maken we constant gebruik van de universele wetten die we vertalen naar het 

dagelijkse leven, van onszelf en van onze coachee. Ik luister graag naar mensen die kennis 

hebben over planten en dieren. Tegelijk probeer ik dan wat ik hoor te vertalen naar wat dit voor 

ons als mens betekent aan de hand van de universele wetten.  

 

1. De wet van vibratie 

2. De wet van oorzaak en gevolg 

3. De wet van polariteit 

4. De wet van vacuum 

5. De wet van aantrekking 

6. De wet van incubatie 

7. De wet van toelaten 

 

Oefeningen universele wetten 

 


