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Upgrade your coaching skills

Koosstraat 11, Paramaribo, Suriname
+597 568222
www.withincoaching.net/caricoach | info@withincoaching.net
Find us on Facebook, YouTube, Instagram

Welkom!
Wij zijn verheugd onderstaande cursussen aan te bieden om zo een
bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de coach in jou
en van daaruit naar een bewustere samenleving en wereld.
Voor wie
Suriname | Aruba | Curaçao | Sint Maarten | Nederland
Inhoud
In deze brochure treft u informatie over cursussen, die allen
gebaseerd zijn op de ‘Potential Based Coaching Systems’methodologie:
1. The Art & Science of Coaching
Met specialisaties:
2. Life Coaching
3. Health & Wellness Coaching
4. Stress Management Coaching
5. Executive Coaching
6. Couples Coaching
7. Spiritual Coaching
En een master class voor hulp- en zorgverleners:
8. Niet-traditionele methodes in coaching
En een training voor leidinggevenden:
9. De Coachende Manager
Certificaat
Na het succesvol afronden van de cursus (theorie + praktijk)
ontvangt u een certificaat van de organisatie Dynamic Wellness
Strategies uit Florida, USA.
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Agenda
Volgt u onze website: www.withincoaching.net/caricoach, de
Facebook pagina van Within Life Coaching & Healing NV of meld u
aan bij onze mailinglist via info@withincoaching.net.
Inschrijfprocedure
U kunt zich REGISTREREN tot uiterlijk twee weken voor aanvang van
de cursus door uw NAAM, E-MAILADRES en TELEFOONNUMMER op
te geven via: e-mail: info@withincoaching.net of telefonisch via
+597 568222.
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Cursus: The Art & Science of Coaching
Bij deze cursus wordt de basis gelegd voor de
verschillende specialisatiegebieden. Ook zijn de tools
en technieken goed te gebruiken voor professionals die
hun coaching skills willen verfijnen. De focus ligt op het
praktische.
Inhoud:
1. Basisprincipes coaching;
2. Coachingstechnieken;
3. De 8 key-aspecten van constructief luisteren:
 drie levels van luisteren
 samenvatten
 verificatie
 besluitvorming
 verschil maken tussen feiten en meningen
 doelgericht denken
 versterken van uw vermogen voor doelgerichte actie
 strategie-ontwikkeling
4. Self Mastery;
5. Werken met body-language (non-verbale communicatie);
6. Technieken voor een emotionally-safe-environment;
7. Concentratie- en focustechnieken;
8. Ontwikkeling en onderhoud van een structurele Coach- Cliënt
werkrelatie;
9. Inzetten en begeleiden van veranderingsprocessen;
10. Motivering;
11. Ontdekken en activeren van veranderingspotentieel;
12. Afbouwen van de Coach- Cliënt werkrelatie.
Duur: 24 uur college en 6 uur praktijkbegeleiding
Investering: USD 1450,- per deelnemer
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Cursus: Life Coaching
Een Life Coach werkt met individuele klanten die op zoek
zijn naar een meer gebalanceerde leefwijze. Een Life
Coach helpt klanten in hun bewustwordingsproces met de
nadruk op zelfontdekking, zelfacceptatie en zelfexpressie.
Inhoud
Je leert en gebruikt technieken om cliënten te helpen met:
1. Ontwikkeling van een duidelijker zelf concept (wie ben ik?)
2. Herkennen van eigen potentieel;
3. Duidelijk formuleren van levensdoelen;
4. Ontwikkeling van zelfvertrouwen voor eigen welzijn;
5. Opbouwen en onderhouden van relaties met zichzelf en met
anderen;
6. Creëren van lange termijn oplossingen.
Vereiste: The Art of Coaching
Duur: 8 uur college en 2 uur praktijkbegeleiding
Uw investering: USD 550,- per deelnemer
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Cursus: Health & Wellness Coaching
De Health & Wellness Coach werkt met individuele
cliënten en helpt met het ontwikkelen van
welzijnsdoelen en strategieën om deze doelen te
realiseren.
Inhoud
De Wellness Coach verzorgt informatie over essentiële elementen in:
1. Voeding;
2. Beweging;
3. Denkpatronen;
4. Omgevingsvraagstukken (ecologie);
5. Lichamelijke activiteiten die invloed hebben op de algehele
gezondheid van mensen;
6. Elementaire principes van Mind-Body Healing;
7. Cliënten tot initiatieven en activiteiten die gezondheidsbevorderend
werken motiveren;
8. De relatie tussen alle gezondheidsbevorderende activiteiten en
voorkomen van ziekten, versnelling van genezingsprocessen en
vertraging van het ouderdomsproces;
9. Criteria voor evaluatie van vooruitgang van de cliënt ontwikkelen.
De Wellness Coach heeft als speciale verantwoordelijkheid een levend
voorbeeld te zijn van de programma’s en moet demonstreren dat het
systeem werkt. Practice what you teach!
Vereiste: The Art & Science of Coaching
Duur: 8 uur college en 2 uur praktijkbegeleiding
Uw investering: USD 550,- per deelnemer
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Cursus: Stress Management Coaching
De samenleving verandert in een steeds sneller
tempo. Mensen moeten wennen aan deze
veranderingen. Vaak is er een enorme kloof tussen
de wil om te veranderen en de vaardigheden om te veranderen.
In dit proces hebben mensen de neiging om hun controle over hoe ze kunnen
omgaan met verandering te verliezen. Het resultaat is vaak wat mensen
STRESS noemen. Ze geloven dat externe situaties de oorzaak van hun
problemen op het werk of thuis zijn. Deze cursus bereidt u voor om mensen
te helpen hun macht en controle over situaties in hun leven, waar ze
geloofden de controle over te hadden verloren, te herwinnen .
Inhoud:
1. Onderscheid tussen acute stress en chronische stress;
2. Fysieke e psychische symptomen van stress;
3. Mentale en emotionele vingerafdrukken van de mens;
4. Het identificeren van selectieve perceptie en selectieve interpretatie;
5. Relaxation technieken;
6. Mind Mapping; het proces en de verwevenheid van gevoelens;
7. Methodes voor stresscontrole en stresspreventie;
8. Emotional Intelligence;
9. Basics of Rational Emotive Treatment;
10. Het creëren van een Emotionally Safe Environment ( ESE ) .
Vereiste: The Art & Science of Coaching
Duur: 8 uur college en 2 uur praktijkbegeleiding
Uw investering: USD 550,- per deelnemer
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Cursus: Executive Coaching
De Executive Coach werkt met leiders, zodat
deze beter leiding kunnen geven, effectievere
besluiten kunnen nemen en hun medewerkers
kunnen motiveren en productiever kunnen
maken.
Inhoud
Na deze cursus heeft u meer inzicht in:
1. Effectieve communicatie;
2. Effectief Delegeren van verantwoordelijkheden;
3. Technieken voor decision-making en follow-up;
4. Ontwikkeling van gezonde, supporting werkomgevingen;
5. Werken met diversiteit van persoonlijkheden;
6. Omgaan met feedback en kritiek.
Vereiste: The Art & Science of Coaching
Duur: 8 uur college en 2 uur praktijkbegeleiding
Uw investering: USD 550,- per deelnemer
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Cursus: Couples Coaching
Koppels zoeken coaching om opnieuw te beginnen, hun
relatie te onderhouden of te verbeteren. Veel
veranderingen vinden plaats tijdens het huwelijk, welke
een impact hebben op het koppel. Sommige veranderingen zijn innerlijk
en andere hebben te maken met externe factoren.
Inhoud
1. Couples Inventory; Persoonlijke Inventarisatie en die van de partner
Koppels maken een inventarisatie van zichzelf om na te gaan wat hun
overeenkomsten zijn;
2. Gezamenlijke doelen vaststellen, evenals verwachte resultaten.
Identificeer wat het koppel wenst te bereiken als het om hun relatie
gaat. Wees specifiek over de gewenste resultaten;
3. Anatomie van effectieve communicatie; verkennen van tussenmenselijke-communicatie, met de nadruk op luisteren, spreken en
body-language;
4. Anatomie van conflicten tussen koppels. Identificeren van effecten
van Overt Conflict versus Covert Conflicts;
5. Conflictresolutie;
6. Conflictpreventie;
7. Herkennen van diversiteit en ontwikkelen van wederzijds begrip en
vertrouwen;
8. Combineren van kennis en vaardigheden van de partners;
9. Tools voor luisteren, begrijpen, overeenkomen, besluiten nemen en
acties plannen;
10. Relaties met kinderen en andere familieleden. Regels van
betrokkenheid voor elkaars familieleden.
Vereiste: The Art & Science of Coaching
Duur: 8 uur college en 2 uur praktijkbegeleiding
Uw investering: USD 550,- per deelnemer
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Cursus: Spiritual Coaching
Veel lichamelijke, emotionele en mentale kwalen kunnen
getraceerd worden in iemands leven. Spiritual Coaching is
een effectieve manier voor het healingsproces.
Spiritualiteit is een essentieel onderdeel van onze realiteit,
maar wordt helaas niet gebruikt bij behandelprotocollen van psychiatrie
en psychologie.
Inhoud:

1. Self Ontdekking; Identificeren van jouw eigen spirituele ervaringen
en filosofie;
2. Spiritualiteit gedefinieerd: verschillen tussen religie en spiritualiteit;
3. Spirituele manifestaties en hun bedoeling; gidsen versus
aanhechtingen;
4. Spirituele ankers; gebruik van het zintuigelijke systeem om contact te
maken, inclusief natuur, voeding, gevoel, gewoontes en pijnen;
5. Angst verminderen en zelfvertrouwen en geloof opbouwen;
6. Spirituele gidsen en hun rollen;
7. Spirituele aspecten van mentale, emotionele en fysieke onbalans
8. Individuele rituelen voor cliënten;
9. Implementeren van coachingstechnieken; concentratie, holotropic
breathing; the altered state; individual sensory code; spirit
releasement; dynamic meditation.
Vereiste: The Art & Science of Coaching
Duur: 8 uur college en 2 uur praktijkbegeleiding
Uw investering: USD 550,- per deelnemer
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Master Class: Niet-traditionele methodes in Coaching
Coaching the non-ordinary way; NON CONVENTIONAL BEHAVIORAL
CHANGE MODALITIES
Meestal, in sessies, is het alleen maar praten, op rationeel, cognitief, sterk
gestructureerd, beperkt tot het bewuste niveau. In de loop der jaren heb ik
(Harold Koning) ontdekt, de interactie tussen: intuïtie, taal, emoties en hun
fysieke componenten, Psycho Neuro Immunologie (PNI), spontaniteit, de
mind-body connectie (wat een bepaald gebaar of lichamelijke positie van de
klant betekent), meervoudige intelligentie (mentaal, emotioneel, intuïtief,
fysiek).
Inhoud
1. Hoe te werken met de niet-alledaagse / veranderde staten van de
geest en de hele persoon;
2. Bruggen naar de veranderde staat: verbaal, emotioneel, energetisch,
lichamelijk, zintuiglijk (geur, smaak, temperatuur, geluid, kleuren,
beelden, trillingen, symbolen, terugkerende dromen, ervaringen uit
het verleden).
3. De relatie tussen woorden, gevoelens en lichaamstaal (houding en
gebaren).
4. Verschil tussen intellectuele doelen en onbewuste hindernissen.
5. Boodschappen van het lichaam, intuïtieve uitingen en emotionele
informatie om oorzaken en oplossingen te vinden.
6. De rol van Self-Mastery voor persoonlijke en professionele prestaties
van de cliënt.
7. Functies van de Personal Inventory.
8. Sociaal-culturele belemmeringen; emoties en waarden van coaches
'(bias), uitglijden in het proces; Coaches 'culturele (in) gevoeligheid.
De rol van de vier omgevingen (geestelijke, materiële, sociale,
natuurlijk) in verband met multi-intelligentie.
9. Visualisatie, Imagery, geleide fantasie; Begeleid Affective Imagery,
Mind Mapping, linguïstisch (zelf te beperken), Self Vervuiling, Herprogrammering.
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10. Technieken voor focus en concentratie, ontspanning,
bewustwording, het overwinnen van obstakels, verandering,
Emotionele Intelligentie en Emotionele fitness.
11. Versterking met positieve feedback loops.
Duur: 12 uur college en daarna 2 uur praktijk met supervisie
Doelgroep: Psychologen, Artsen, Coaches, Bedrijfsleiders,
Maatschappelijk werkers, Masseurs, Diëtisten, Trainers, Consultants
Uw investering: SRD 6750,- per deelnemer
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Training: De Coachende Manager
Voor leidinggevenden op elk niveau
Inhoud
1. Kenmerken van leiderschap: geduld, ondersteunend, duidelijkheid,
authentieke aandacht, bewust luisteren, betrouwbaar, observerend,
besluitvaardig.
2. Doelstelling: formuleren, begrijpen en aanvaarden.
3. Doelgericht denken: formuleren van gewenste resultaten en
programmeren van meetbaarheid.
4. Doelgericht en doel specifiek handelen. Wie doet wat, wanneer,
waar, en hoe. Taakstellingen en hun onderlinge verbondenheid.
5. Leidinggeven zonder formele autoriteit. Kenmerken en voordelen van
informeel leiderschap.
6. Self Mastery en Leiderschap. Welke persoonlijke karakteristieken
dragen bij tot effectief leiderschap?
7. Initiëren, bevorderen en coachen van veranderingen in de
werksituatie.
8. Emoties op de werkvloer. De totale mens komt naar het werk. Hoe
bevorder ik een “Emotionally Safe Environment (E.S.E.)?
9. Hanteren van communicatie, conflict en weerstand. Executive E.Q.
Beschikbaarheid, bereikbaarheid en aanspreekbaarheid van de
leider.
10. Executive als Coach. Basis principes van Coaching als onderdeel van
leiding geven.
11. Training en delegatie van verantwoordelijkheden.
12. Het begrip “HUMAN RESOURCES”. Wat houdt dat in m.b.t. leiding
geven?
Duur: 12 uur training
Doelgroep: leidinggevenden op elk niveau
Uw investering: USD 550,- per deelnemer
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Informatie over de trainer
Harold Koning
Date of birth: 13-8-1935

His training includes a Doctorate in Social Psychology,
a Master of Social Work, Master of Educational
Technology, Master of Clinical Rational Hypnotherapy
and Certification in Medical Hypnosis.
Dr. Koning completed his postgraduate training at the
Harvard Medical School Mind/Body Institute. Many of
his approaches including “Potential Based Coaching
Systems” a Mind/Body healing modality developed by Dr. Koning, are
modeled* after the clinical programs of Herbert Benson, M.D. of Harvard
Mind/Body Institute.
Dr. Koning is a teacher of Qi Gong, a Reiki Master, an instructor of
Indonesian Martial Arts, an anti-aging expert (I practice what I teach”) and
a Master Drummer in the Afro-Caribbean tradition. He is fluent in English,
Spanish, Dutch, French and Surinamese Creole.
Dr. Koning is the founder of Dynamic Wellness Strategies (http://mindbodystrategies.com/) and has an extensive work/research history in the
U.S.A., Europe, South America and the Caribbean. He served a seven-year
tenure as a Research Associate at the University of Miami School of
Education and as an adjunct faculty member at St. Thomas University/
Miami for three years.
He has developed and conducted many motivational speaking
engagements and seminars over the years related to the Mind Body
Connection for Pritikin Longevity Center, Canyon Ranch, Florida
Association of School Social Workers, Spa Atlantis, Gilda’s Club (South
Florida Chapter) and the National Center for Communication and Justice.
Dr. Koning is featured in the book “Turning Dreams Into Success” by
Bunny and Larry Holman.
*programs not affiliated with the clinical programs of Herbert Benson, M.D. of Harvard Medical
School’s Mind/Body Institute
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