HBO opleiding ScanCoach
Speciaal voor psychologen

Holistisch aanpak is de methodiek
van de toekomst in coaching,
counselling en therapie

Is de tijd van alleen cognitief meten niet allang voorbij?
Moeten we met onze kennis van nu niet een omslag
maken? Waarom niet onze westerse technologie
combineren met bewezen effectieve oosterse
zienswijzen? ScanCoaching® is het paradigma
instrument van de toekomst en benadert en/of is de
unieke holistische aanpak die jouw cliënten snel,
effectief, beter en blijvend resultaat garanderen.

COACH BV- en ScanCoach®-trainers geven de
voorkeur aan meerdaagse werkconferenties, zodat
minder ’opgestart’ hoeft te worden en het leren in de
avonden door kan gaan. Hiermee wordt op een
intensieve manier een diepgaand, blijvend resultaat
bereikt. Daarnaast ontstaat een netwerk van elkaar
consulterende collega’s. Ook de intervisiecontacten,
nodig voor deze opleiding, ontstaan hierdoor als
vanzelfsprekend.
Je krijgt diepgaand feedback op je coach- en
counsellinggedrag. Je vormt intervisiegroepen en je
krijgt supervisie. Je kunt daarom ook tijdens en na deze
intensieve training een beroep doen op ons.

Een ScanCoach® is een coach voor professionals in
de zakelijke markt. Executives, managers,
staffunctionarissen, projectleiders, consultants,
trainers, etc. hebben door ScanCoaching® een
betere balans in de uitoefening van hun professie. Jij
kunt door ScanCoaching® het traject begeleiden
waardoor die betere paradigmatische balans ontstaat.
Na het met succes volgen van deze opleiding ben je
gecertificeerd en gelicenseerd ScanCoach®.
ScanCoaching® wordt in de markt door cliënten
beschouwd als een van de meest effectieve, efficiënte
en exclusieve coachings- en counsellings- (therapie-)
vormen die nu in de wereld beschikbaar zijn.
Als ScanCoach® ben je in staat om effectief de
ScanCoaching® technologie te gebruiken om
professionals in organisaties te helpen door hun
innerlijke balans significant te helpen verbeteren:
‘Inner Balance, Outer Performance’.
Resultaat: een hoger niveau van performance, betere
vitaliteit, mobiliteit en stress reductie.
Je stelt cliënten in staat het beste uit zichzelf te halen
in hun werk (en privé); uiteraard in relatie tot de
voorafgesproken
coachdoelstelling.
Een
paar
voorbeelden
hiervan
zijn:
meer
daadkracht,
effectievere besluitvaardigheid, bredere visie, meer
relationele communicatie, beter aansturen van
medewerkers, meer passie en bezieling, meer energie,
betere balans tussen talent en uitdaging, invloed
vergroten, meer power, meer leiderschap, meer
mindfulness, etc.

In samenwerking met Hans Koch van COACH BV
verzorgt Marko van der Beek, oprichter van
ScanCoaching® een specialisatietraining die wordt
afgesloten met een HBO certificaat. Het is de
ScanCoaching®,
geïntegreerde
opleiding
gecombineerd met de COACH BV-methode.
Het totaal aantal uren van deze theorie- en
praktijktraining is 120 uur; 80 uur opleiding, verdeeld
over 10 opleidingsdagen en 40 uur zelfstudie.
De opleiding is praktijkgericht en vol van metaforen,
verhalen, voorbeelden, oefeningen en vooral in warmte
en veiligheid. De training wordt zeer intensief uitgevoerd
in 3 blokken van 3 dagen en een examendag. Kandidaat
studenten behoren tot een zeer exclusieve groep
studenten.Na afsluiting, behaald examen en feedback,
ben je aan het werk als ScanCoach®. Je vormt dan
een onderdeel van het ScanCoach® network.

Data, tijden & investering
De 3-daagse werkconferentie begint steeds op de 1e dag
om 09.30 uur en eindigt op de 3e dag om 17.00 uur. De
1e 2 dagen werken we door tot 22.00 uur.
Data: we starten in week 16 in april (20, 21, 22) 2016.
10 dagen (26 dagdelen) intensieve theorie- en
praktijktraining, met tussenliggende oefenmomenten,
samen met je intervisiegroep.
De investering in jezelf en je ontwikkeling tot
ScanCoach® is € 4995,--, excl. BTW.
Het overnachten, eten en drinken betaal je per 3 dagen
aan het hotel (± €400,--).
De praktijktraining wordt verzorgd in een conferentiehotel
in het centrum van Nederland.
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Waarom ScanCoaching© toepassen?
 Als psycholoog en coach/counsellor hanteer je
het meest unieke paradigmatische instrument
(meten = weten) van nu dat op 4 levels meet:
mentaal, psychisch, emotioneel en spiritueel!
 Als begeleider kom je direct tot de kern van het
begeleidingsvraagstuk; je cliënt kan resoluut
aan de slag met de zeer inzichtelijke scan. Vijf
(5!) sessies van 2 uur garanderen resultaat. Tot
40% verbetering vitaliteit bijvoorbeeld
 Onderbouwde wetenschappelijke en praktische
ondersteuning, regelmatige bijeenkomsten met
collega ScanCoaches, exclusieve regio-indeling,
exclusieve klantenbinding, gewaardeerde klant
testimonials, regelmatige media aandacht
 Enzovoort …

Voorbeelden ScanCoaching© resultaten
 Structurele verbetering vitaliteit cliënt
 Verbetering stress reductie tot 40%
 Kerncompetenties cliënt komen beter tot hun
recht en worden effectiever ingezet
 Effectiviteit ScanCoaching werkt kosten
beperkend en omzet verhogend
 De juiste mens op de juiste plek in de
organisatie; werkplezier en arbeidsgeluk
 Jaarlijkse update voorkomt blokkades
 Team en organisatie ScanCoaching resulteert in
brede, diagonale en diepgaande ontwikkeling
 Management ScanCoaching:cultuurdragende,
allesomvattende visionaire methodiek.

ScanCoach© kosten & baten

 Kosten in verhouding tot opbrengsten
 Voorafgesproken budget zonder overschrijding
 Lage instap module met logische
vervolgmogelijkheden
 Ervaren begeleidingsteam met analytische inslag
en paradigma reageert adequaat op
specialistische vragen en complexe situaties
 One-stop shopping door variatie op aanbod
 Scans, werkboeken en handouts digitaal
 E-mail co-coaching als optie voor ScanCoaches
 ScanCoach© is de juiste en bewezen optie in het
begeleiden van strategiekwesties!
©

Kennismakingsbijeenkomsten ScanCoaching
Zie de websites van ScanCoaching Nederland BV en
COACH BV voor data en tijden. Die vinden plaats op
Landgoed Leyduin of op de Utrechtse Heuvelrug.
Een ScanCoach-sessie mag in alle rust plaats vinden,
met alle mogelijkheden van “breaking out”.
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