
Co-Creatie
Co-Creatie (CC) is een uitdagende en 
intensieve coachingsopleiding. Dit programma 
is ontwikkeld voor coaches, leidinggevenden 
en iedereen die zich wil ontwikkelen op het 
gebied van persoonlijke leiderschap. Vanuit een 
coachingsmindset ontwikkelen de deelnemers 
hun manier van ‘zijn’ en ‘doen’. Er wordt gewerkt 
aan alle kwaliteiten, principes, vaardigheden 
en ervaringen  die conform de 
coachingscompetenties en – ethiek van de 
International Coach Federation (ICF) nodig zijn 
om als coach internationaal te certificeren. 

In de opleiding maken we gebruik van 
het Intention Coachingmodel om vanuit 
ervaringsgericht leren het model te verkennen, 
toe te passen en nieuwe concepten en 
benaderingswijzen in coaching te versterken. 
Deze beproefde methode ondersteunt 
deelnemers bij de ontwikkeling en het bereiken 
van een hoog niveau van competenties 
die bijdragen om een succesvolle coach/
leidinggevende te zijn. Alle opleidingen en 
programma’s van Intention zijn ervaringsgericht 
en gebaseerd op participatie. Het opdoen van 
praktische ervaring is het meest effectieve 
middel om te leren. De deelnemers van CC
hebben volop kansen om ervaring met coaching 
op te doen en hier feedback op te ontvangen. 
Het coachingsmodel is gebaseerd op de 
filosofie dat elk mens van nature heel, compleet 

en creatief is en alles in huis heeft om het leven 
te leiden dat men vanuit het diepste verlangen 
wil. Een mens is dus in staat om keuzes te 
maken en bewust in het leven te staan zodat 
er leiderschap over het leven ontstaat. Het 
coachingsmodel is hierop gebaseerd en 
refereert naar de theorie van NLP, RET en het 
gedachtegoed over leiderschap van Steven R. 
Covey.

Hieronder volgt een korte beschrijving van 
onze inzet en een kort overzicht van het 
coachingsprogramma. 

De coachingscontext: de context van de 
theorie en de casussen is zowel de zakelijke 
context waarin coaching plaatsvindt als de 
persoonlijke context. 

Programma Co-Creatie

“Als leidinggevende stond ik op de automatische piloot. 
De opleiding Co Creatie was niet alleen het ‘leren 
van coachen’ , het was zeker ook een ontdekkingsreis 
naar mijn persoonlijk leiderschap. De opleiding is geen 
stapel boeken om doorheen te worstelen, het is een 
insteek van doen, ervaren en in de praktijk brengen. Dit 
past voor uitstekend in de ‘hands on-mentaliteit’ van 
de organisatie waar ik leidinggevende ben. Ik heb een 
gereedschapkist vol met tools gekregen waarmee ik 
anderen kan coachen zodat zij de resultaten halen die 
men graag wil.”
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De relatie: deelnemers worden geschoold en 
bedreven in het bouwen en onderhouden van 
vertrouwen in relaties en het scheppen van een 
context van veiligheid in de coachingsrelatie. 
Binnen deze relatie tussen coach en coachee 
worden buitengewone resultaten gecreëerd. 

Het inspireren van commitment: de coach 
leert de coachee te ondersteunen om zich 
bewust te zijn van wat ze werkelijk willen. De 
deelnemers ontwikkelen luistervaardigheden 
en het vermogen om krachtige vragen te stellen 
die de coachee ondersteunen bij het gericht 
bepalen van acties die de beoogde resultaten 
opleveren. 

De bijeenkomsten van Co-Creatie bestaan uit 
6 momenten van elk 5 aaneengesloten 
dagdelen. Deze bijeenkomsten zijn verspreid 
over ongeveer 12 maanden. De eerste 3 
bijeenkomsten staan in het teken van de 
vorming tot professional coach (ACC/ICF) in 
een zakelijke als wel een persoonlijke context. 
Daarnaast zijn er 3 bijeenkomsten die 
thematisch ingevuld zullen worden. Een kort 
overzicht: 

Het Enneagram

Het enneagram is een psychologisch 
gedragsmodel met een hoge praktische 
toepasbaarheid. De deelnemer krijgt inzicht in 
het model en weet hoe dit toe te passen tijdens 
de coaching. 

Brain Wise Coaching

Een mens bestaat niet alleen uit een lichaam 
en emoties; we mogen uiteraard ons brein niet 
vergeten. De deelnemer maakt kennis met een 
eerste toepassing van cognitieve coaching. 

Teamcoaching

Teamcoaching vereist andere inzichten en tools 
dan individuele coaching. Van leidinggevenden 
en coaches wordt vandaag de dag door het 
bedrijfsleven steeds meer verwacht om teams 
te coachen. Dat teamcoaching meer is dan een 
groep mensen laten samenwerking komt aan de 
orde in deze bijeenkomst.

“De bijeenkomst over het enneagram heeft veel indruk 
op mij gemaakt. Herkenbaar en confronterend om te 
ontdekken hoe ik reageer vanuit mijn enneagramtype 
en hoe dit mijn gedrag bepaalt. De inzichten hebben 
erkenning en begrip voor het gedrag van mijzelf en 
anderen opgeleverd en nodigen uit tot persoonlijke 
ontwikkeling. Een krachtige tool die ik dagelijks kan 
inzetten in mijn persoonlijke en professionele leven!”

Marc Vos - Eigenaar, coach en trainer bij Given

“In de bijeenkomst teamcoaching heb ik geleerd de 
teams te benaderen als één geheel. Als een systeem 
dat met elkaar verantwoordelijk is voor het resultaat.  
Deze systeembenadering maakt mijn teamcoaching 
effectiever en levert bovendien meer resultaat,  energie 
en plezier op !”
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Een fundamentele filosofie bij Intention is dat 
een effectieve coach/coachend leidinggevende 
zelfbewust is. Deelnemers zijn gewijd aan 
persoonlijke en professionele ontwikkeling en 
streven naar het maken van een verschil en 
het dienen van anderen. Daarom raden we 
aan dat kandidaten van CC een minimale 
basis hebben op het gebied van persoonlijke 
transformatie en ontwikkeling van leiderschap. 
Tijdens CC hebben deelnemers de ervaring 
en de voordelen van gecoacht te zijn op alle 
terreinen van het leven voor een minimum 
van 30 weken. Wij zijn ervan overtuigd dat dit 
zorgt voor de nodige basis om een krachtige 
en effectieve coach/coachend leidinggevende 
te zijn. Daarnaast achten wij het volgende van 
belang voor succesvolle deelname: 

HBO werk- en denkniveau. Daarnaast is de 
deelnemer in de gelegenheid om gedurende 
de opleiding tussen de bijeenkomsten door 
coachees of medewerkers te coachen. De 
deelnemer is in de gelegenheid om alle 
programma-onderdelen te volgen. 

De deelnemers als team

Elk CC programma functioneert als een intact 
team (teamcoaching). Dit onderscheidt ons 
programma van de meeste coachopleidingen. 

Alle deelnemers en coaches zetten zich in voor 
het samen voltooien van de hele basisvorming. 
Deze (groeps)verbinding maakt dat deelnemers 
een hoger niveau van vertrouwen en intimiteit 
ervaren en het doen van teamcoaching kan 
geoefend worden. Daarnaast bereikt men een 
verdieping in het leren om te komen tot de kern 
van coachingcompetenties en de manier van 
‘zijn’ als een coach. Naast de ontwikkeling van 
individuele coachingsvaardigheden zullen de 
deelnemers het extra voordeel hebben van het 
functioneren als een high performance team.

Voorwaarden voor Co-Creatie

Certificering

Co-Creatie is door ICF erkend als een Approved 
Coach Specific Training Hours (ACSTH) programma. 
Dit betekent dat deelnemers die het programma met 
succes hebben afgerond lid kunnen worden van ICF 
Global en van ICF Nederland. Tevens biedt het de 
deelnemers, na voltooing van het individuele 
mentorcoachingsprogramma én certificering bij 
Intention tot Certified Professional Leadership coach, 
de mogelijkheid om via het portfolio traject de ICF 
certificering te behalen.

Trainers en coaches van Co-Creatie

Alle trainers en coaches zijn gecertificeerd door ICF 
of zitten in het proces van persoonlijke certificering. 
Daarnaast hebben ze meer dan 250 uur opleiding/
training op het gebied van persoonlijke- en 
leiderschapsontwikkeling afgerond en hebben ze meer 
dan 100 uur aan coaching gegeven.  

De trainer in dit programma is Johan van Bavel, coach/
trainer en eigenaar van Intention (www.iaai.nl). 
Coördinator en co-trainer is Marc Vos. Zij zijn tevens de 
begeleiders van de supervisiebijeenkomsten. 3/6
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Coachtraining bijeenkomsten: in de loop 
van 12 maanden zullen de deelnemers aan 6 
momenten van elk 5 aaneengesloten dagdelen 
deelnemen (totaal 120 uren van het klassikale 
onderwijs). De deelnemers ontvangen training 
in alle kerncompetenties van de International 
Coach Federation (ICF) evenals andere unieke 
methodieken. Onze intentie is om een sterke 
basis te bouwen in de coachingscompetenties 
en de uitdaging om coaches hun eigen unieke 
‘coachingpresence’ en stijl te ontwikkelen. 

Triade Coaching: er zijn ongeveer per 3 
weken 2 uur durende triade-bijeenkomsten 
gedurende het programma. Deelnemers 
ontwikkelen in deze triade-bijeenkomsten de 
coachingsvaardigheden in de praktijk. Elke 
deelnemer coacht een lid van hun triade, terwijl 
een ander groepslid observeert en feedback 
geeft. Elke deelnemer neemt deel aan de drie 
rollen, er volgt een debriefing en constructieve 
feedback die ondersteunt bij de ontwikkeling 
van de coaching. Deze unieke leeromgeving 
ondersteunt de voortzetting van de persoonlijke 
ontwikkeling en verdiept het leerproces waarin 
de coach zijn ervaring verbreedt. Dit resulteert 
in 30 uur praktische toepassing. 

Coachees: alle deelnemers worden 
aangemoedigd om gedurende het programma 
tenminste 2 betalende coachees te hebben. 

Zoals in de ontwikkeling van elke vaardigheid 
vereist coaching het opdoen van ervaring in 
de praktijk. Het is onze ervaring dat wanneer 
de deelnemers daadwerkelijk het geleerde in 
de opleiding omzetten in praktijkervaring én 
daardoor coaching integreren in de praktijk, 
inclusief het ontvangen van feedback op deze 
coaching, de ontwikkeling en groei van de 
coach meer dan ten goede komt. 

Teamcoaching project: als team zullen de 
deelnemers in een, bij voorkeur, non-profit 
organisatie en op een pro bono basis aan 
teamcoaching gaan doen. Dit vereist een 
gezamenlijke inspanning van het hele team 
om een organisatie als cliënt te creëren, te 
verkennen en te luisteren naar de behoeften 
van deze cliënt. De aard en omvang van de 
teamcoaching wordt aangegeven door de cliënt 
en gezamenlijk uitgevoerd door alle deelnemers 
van Co-Creatie. Het coachingsproject wordt 
vóór het einde van het programma afgerond. De 
bedoeling van het project is om in dienst van 
een organisatie te zijn, terwijl wordt bijgedragen 
aan de gemeenschap. Het geleerde van de 
theorie van teamcoaching kan per direct in de 
praktijk worden toegepast. 

Structuur van de opleiding

Certificering

Het programma van Co-Creatie leidt op voor een 
certificering van de International Coach Federation 
(ICF). Deze certificering is minimaal op het niveau van 
Associate Certified Coach.

Meer informatie over ICF is te vinden op de website
www.coachfederation.nl. 4/6
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Een leeromgeving is mede bepalend voor de 
beleving van en het doen van leren. Reden dat 
wij gekozen hebben voor Landgoed Ulvenhart
in Ulvenhout. Deze locatie is bijzonder 
inspirerend en rustgevend voor een coachings-
opleiding zoals wij die willen  aanbieden. Zie 
www.ulvenhart.nl.

Bijeenkomst 1
11 april 2019 van 10.00 – 23.00 uur 
12 april 2019 van 10.00 – 18.00 uur

Bijeenkomst 2
27 juni 2019 van 10.00 – 23.00 uur 
28 juni 2019  van 10.00 – 18.00 uur

Bijeenkomst 3
29 augustus 2019 van 10.00 – 23.00 uur 
30 augustus 2019 van 10.00 – 18.00 uur

Bijeenkomst 4
10 oktober 2019 van 10.00 – 23.00 uur 
11 oktober 2019 van 10.00 – 18.00 uur

Bijeenkomst 5
12 december 2019 van 10.00 – 23.00 uur 
13 december 2019 van 10.00 – 18.00 uur

Bijeenkomst 6
30 januari 2020 van 10.00 – 23.00 uur 
31 januari 2020 van 10.00 – 18.00 uur

Kosten van het programma zijn in totaal 
€ 6950,- exclusief BTW. Dit is inclusief locatie, 
overnachtingen, boek, trainingsmateriaal en 
tussentijdse supervisiebijeenkomsten. Dit 
bedrag omvat niet de gemaakte reiskosten, 
catering, telefoonkosten en eventueel nog 
(optioneel) aan te schaffen andere boeken.

Deelname en betaling vindt plaats conform 
onze algemene voorwaarden. Deze zijn te 
vinden op onze website: www.iaai.nl. H

Locatie, data en kosten

Certificering en Mentor Coaching
 
Kosten van een individueel mentorcoachingstraject zijn 
€ 2000,- exclusief BTW. Het mentorcoachingstraject 
is een individueel traject waarin jouw mentorcoach jou 
voorbereidt op de certificering als Certified Professional 
Leadership Coach bij Intention. Daarnaast worden 
diegenen die internationaal gecertificeerd willen worden 
bij ICF voorbereid op het examen bij ICF. 5/6
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Het programma Leiderschap vanuit het Hart 
is additioneel aan C0-Creatie. Dit programma 
wordt een aantal keren per jaar gegeven en 
deelnemers van Co-Creatie kiezen zelf de 
datum wanneer ze deelnemen. Kosten voor 
deelname aan Leiderschap vanuit het Hart zijn 
inclusief.

Leiderschap vanuit het hart is een training 
op het gebied van persoonlijke effectiviteit. 
Iedereen die behoefte heeft om zicht te 
ontwikkelen op persoonlijk (hart)leiderschap 
mag hieraan deelnemen.  Dit programma is 
additioneel aan C0-Creatie en mag gezien 
worden als 7e module. Dit betekent dat elke 
Co-Creatie deelnemer dit programma mag 
volgen en het is voor diegene die Certified 
Professional Leadership Coach willen worden 
een voorwaarde om gevolgd te hebben.

Leiderschap vanuit het Hart

Intention

Co-Creatie is een opleiding van Intention, centrum voor 
leiderschap & coaching. Neem voor meer informatie 
contact op met Johan van Bavel:

Intention
Van Coothplein 41a
4811 ND Breda
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