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Planning Senior Jobcoach  
Startdatum: dinsdag 13 september 2022 
Tijden: Online via Zoom van 09:00–12:30 uur.  
Op locatie van 09:30–16:00 uur (Catharijnesteeg 4, Utrecht) 

Dag Datum Activiteit/ onderwerp 

Individuele online intakegesprekken 

Module 1: het onontdekt potentieel van je klanten (leren) zien en gebruiken 

1 - op locatie 13 september 2022 

Doel: kennismaken, leren snel tot de kern komen, daarbij eigen 

onbenut potentieel (voelen, intuïtie) gebruiken.  

Ochtend: kennismaken d.m.v. verschillende oefeningen, kader van 

de opleiding, uitleg theorie over transformatie.  

Waar gaat het levensthema van je cliënt over?  

2 - online 4 oktober 2022 
Doel: wennen aan stilte, chaos, niet weten, oncomfortabel zijn, 

loslaten. Durven af te stemmen zonder plan.  

Facultatief - online 11 oktober 2022 Begeleide intervisie, thema: assessment 

Online 
31 oktober, 1 en 2 

november 2022 
Individuele coachingsgesprekken 

3 - op locatie 8 november 2022 

Doel: stilte en naar binnen gaan gebruiken om richting te bepalen. 

Ochtend: gastdocent Moniek Jansen, haptotherapeut. Informatie uit 

het lichaam. Middag: gastdocent Pieter Calis, trainer. Labyrint 

lopen. Eigen leiderschap richting geven. 

Module 2: Je eigen ondernemerschap & matching versterken 

4 - online 22 november 2022 
Doel: voelen hoe ondernemend je nu (niet?) bent.  

Beperkende overtuigingen ontdekken. 

5 - online 6 december 2022 
Doel: brainstormen over wensen, opties, kansen.  

Creativiteit versterken. 

Facultatief - online 20 december 2022 Begeleide intervisie, thema: bemiddeling. 

6 - op locatie 17 januari 2023 

Doel: met een plan naar huis.  

Ochtend: gastdocent Gerwin de Vries, MVO-ondernemer. Inspiratie 

hoe het anders kan. Middag: gastdocent Joost de Boer, Combo 

Emonomy. Hoe ondernemen wij samen? 

Hoe spannend durf jij jouw plan te maken? 

Online 23, 24, 25 januari Individuele coachingsgesprekken 

Module 3: Jouw maatschappelijke rol; hoe inspireer jij je omgeving? 

7 - online 7 februari 2023 
Doel: voelen wat jouw rol in het grotere geheel nu is. 

Ben jij altijd de verandering die je wilt zien? 

Facultatief - online 14 februari 2023 Begeleide intervisie, thema: coaching on the job. 

Online 6, 7, 8 maart 2023 Individuele coachingsgesprekken 

8 - op locatie 14 maart 2023 

Doel: met een plan naar huis.  

Ochtend: gastdocent Frans Coenen, oprichter Combo Emonomy. 

Inspiratie, groter denken. Middag: eigen plan maken voor jouw 

bijdrage in de wereld. 

9 - op locatie 28 maart 2023 Eindpresentaties 
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