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Jaartraining
Provocatief Coachen 2016
Omschrijving
Wat is dit voor training?

Provocatief coachen is een pittige nieuwe cocktail van
liefde, humor en uitdaging. Vaak verrassend eﬀectief
en bovendien een uitstekende manier om meer plezier
te hebben in je werk! Wanneer de serieuze, goedbedoelende stijl van coachen of hulpverlenen vastloopt,
kan de provocatieve stijl een uitkomst en een bevrijding zijn.
Provocatief coachen gaat er van uit dat lachen om je
problemen een prima medicijn is, dat zijwegen naar de
kern leiden en dat mensen veerkrachtiger zijn dan ze
lijken. Denk aan het archetype van de nar. Het wordt
moeilijker voor de cliënt om zijn belemmerende overtuigingen en zijn negatieve zelfbeeld zelf nog serieus
te nemen. De cliënt verdedigt zich automatisch tegen
de coach. Zo leert hij om voor zichzelf op te komen,
zichzelf te accepteren en realistischer te zien en om
genegenheid en waardering te uiten.
Je gaat als provocatief coach uit van positieve acceptatie en waardering, net als de traditionele coach. Maar
binnen dat kader daag je de cliënt stevig uit. Bijvoorbeeld door zijn zwakke punten tot in het belachelijke
uit te vergroten. Of door absurde verklaringen en
onhaalbare oplossingen aan te dragen. Door allerlei
ongunstige stereotypen en vooroordelen te gebruiken.

Of door zijn non-verbale gedrag op clowneske wijze te
spiegelen. En altijd door de structuur volledig uit het
oog te verliezen en in te gaan op de onderwerpen die
de cliënt juist wil vermijden.
Provocatieve therapie werd oorspronkelijk ontwikkeld
door de Amerikaanse psychotherapeut Frank Farrelly
(overleden in 2013), die meer dan 25 jaar voor het IEP
werkte.

Doelstelling
Wat is het resultaat?

Na deze training bent u in staat om productief te
werken met veel mensen bij wie traditionele coaching
niet aanslaat. Waar andere coaches zuchtend afhaken,
wordt het voor u juist interessant. Uw dagelijks werk
wordt grappiger, luchtiger en vrolijker. Vaak heeft u zo
snel resultaat, dat het u zelf verbaast.

Meer informatie
Contact
•
•
•
•
•
•

E-mail: mail@iepdoc.nl
Telefoon: 024-323 08 37 (9:00 tot 15:00 uur)
Website: www.iepdoc.nl
Adres: Staringstraat 1, 6511 PC Nijmegen
Twitter: @IEPNijmegen
KvK IEP: 091274688
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Doelgroep
Wie nemen er deel?

Deze opleiding is bedoeld voor mensen die in een
professionele hoedanigheid met mensen werken:
coaches, therapeuten, psychologen, adviseurs, begeleiders, reïntegratiewerkers, leraren, docenten, fysiotherapeuten, verpleegkundigen en sommige trainers,
leidinggevenden en managers.

gasttrainers Anneke Meijer (provocatieve therapeute
van het eerste uur), Phil Jeremiah (de Welshman met
de steen in zijn schoen) en Jeroen Stek (die uw dramatische kwaliteiten opvijzelt).

Testimonials
Ervaringen van deelnemers

Voorwaarden voor toelating
Wanneer mag je meedoen?

‘Het heeft mijn werkwijze met de jongeren die ik coach,
enorm veel breder gemaakt. Hierdoor gaan processen in
een enorme stroomversnelling.’
Loes de Muinck - Coach

•
•

‘Een praktisch en eﬀectief stuk gereedschap om vastgelopen processen vlot te trekken en mensen, in positieve zin
en vanuit een andere focus, weer in beweging te krijgen.’
Michiel Strengers - Directeur basisonderwijs/coach

•
•

Een afgeronde, voor coaching relevante opleiding.
Een functie waarin coachen/begeleiden/behandelen een oﬃciële taak is.
Minimaal 40 mensen begeleid hebben.
Minimaal 3 cliënten doorgaand beschikbaar hebben om provocatief mee te werken.

‘Absolute aanrader voor iedereen die met organisatieveranderingen bezig is.’
Martijn de Lange - Interim manager

Werkwijze
Hoe wordt er gewerkt?

De opleiding bestaat uit 14 trainingsdagen. Hij is
duidelijk gestructureerd en in de afgelopen 15 jaar
goed uitgekristalliseerd. Elke trainingsdag heeft een
hoofdthema, zoals ‘Starter kit’, ‘Creativiteit’, ‘Diagnostiek’, ‘Basishouding’, e.d. Het programma wordt voortdurend bijgesteld, op basis van voortschrijdend inzicht
en wat er in de groep gebeurt. Oefeningen worden
afgewisseld met uitleg en live demonstraties. Er is een
‘doorlopende cliënt’ en er zijn supervisie-rondes.

Trainers
Wie geeft de training?

De training wordt gegeven door Jeﬀrey Wijnberg en
Jaap Hollander (beiden psycholoog). Hollander en
Wijnberg zijn de Nederlandse grondleggers van het
provocatieve coachen. Zij worden ondersteund door

‘Deze training heeft mij gebracht dat ik meer kan zeggen
wat ik denk op een humoristische, uitdagende manier in
contact met de ander.’
Heleen Kroon - Arbeidsdeskundige
‘Je wordt vaardiger in het zoeken naar de kern van het
probleem en vele, vele manieren om daarop op eﬀectieve,
humorvolle wijze de draak mee te steken, zodat de cliënt
zelf lachend in beweging komt of accepteert dat het zo
blijft als het is.’
Rik Lips - Onderwijsspecialist/ambulant begeleider
‘Meer vrijheid om te zeggen wat je denkt. Een betere band
met de ander. Sneller resultaat. Eerder tot de kern komen.’
Klaas Moll - Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
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‘De provocatieve training heeft mijn brein opgeschud en
maakt dat ik bij cliënten/deelnemers veel meer aanspraak
maak op hun veerkracht en eigen vermogen’.
Erik Dekker - Trainer
’Heeft mij héél goed geholpen om moeilijke dingen bespreekbaar te maken en meer ballen te tonen. Ik vind dit
heel goed voor de hulpverlening die vaak veel te soft is en
te voorzichtig met cliënten omgaat.’
Leticia Teunissen - Gezinshulpverlener

Blok 1: 4 en 5 februari 2016
Blok 2: 24, 25 maart 2016
Blok 3: 12, 13 mei 2016
Blok 4: 16, 17 juni 2016
Blok 5: 1, 2 september 2016
Blok 6: 13, 14 oktober 2016
Blok 7: 24, 25 november 2016

Locatie
Waar gebeurt het?

De opleiding vindt plaats in Nijmegen of omgeving.

•
•
•

•
•
•

€ 3250,– inclusief lesmateriaal, koﬃe, thee en lunch,
exclusief diner en overnachting. Gespreide betaling in
drie termijnen is mogelijk. Geen BTW.

Volgende mogelijkheid
Eerstvolgende opleiding

De eerstvolgende opleiding Provocatief Coachen start
in februari 2016, de daar op volgende in februari 2017.

Vervolgtrainingen
Mogelijke vervolgtrainingen
•

NIP (Psychologen 78 punten, nr. 80013).
BAMw (10,95 registerpunten, vrije ruimte, maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal
agogen).
NOBCO (Wordt aangevraagd: 28 PE punten,
130826-IEP-90).
NBVH (wordt aangevraagd: 84 punten).
Kan onderdeel vormen van ‘Master of Applied
Coaching’ University of Derby (UK).

Literatuur
Verplichte literatuur

Het eerste jaar van de opleiding wordt afgerond met
een certificaat van deelname. Vereisten:
• Minimaal 13 dagen aanwezig zijn.
• 10 provocatieve gevalsbeschrijvingen (10 verschillende cliënten).
• Minimaal 1 keer cliënt zijn in een demonstratie
tijdens de opleiding.

•

Erkenningen
Accreditaties

•
•

Certificaat van deelname

Deelnamekosten
Investering

Praktisch
Data
•
•
•
•
•
•
•

Afronding

Provocatief coachen, de basis (Jaap Hollander en Jeffrey Wijnberg) à € 19,95
Succes is ook niet alles (Jeﬀrey Wijnberg en Jaap Hollander) à € 19,95
Syllabus Opleiding Provocatief Coachen IEP

Vervolgtraining provocatief coachen. Start in februari 2017.
NLP Practitionersopleiding. Start in februari, april,
september en november 2017.

Leren bij het IEP
Bron provocatief coachen in Nederland

Het IEP is de Nederlandse bron van het provocatief
coachen. De grondlegger van de provocatieve therapie, Frank Farrelly, werkte meer dan 25 jaar voor het
IEP en de opleiding wordt al 15 jaar gegeven.
Jaap Hollander en Jeﬀrey Wijnberg hebben diverse
lesboeken over het provocatief coachen geschreven
en zijn, naast Anneke Meijer, als enige provocatieve
opleiders in Nederland erkend door grondlegger Frank
Farrelly zelf.
Jeﬀrey Wijnberg heeft al 25 jaar een provocatieve
column in ’De Telegraaf’. Jaap Hollander geeft ook veel
trainingen in het buitenland (behalve in Nederland ook
in Polen, Rusland, Finland, USA, Colombia en Mexico).
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Contact
•
•
•
•

E-mail: mail@iepdoc.nl
Telefoon: 024-323 08 37 (9:00 tot 15:00 uur)
Website: www.iepdoc.nl
Adres: Staringstraat 1, 6511 PC Nijmegen

