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Heb je ook wel eens het gevoel dat je adviezen niet 
worden gehoord? Dat je opdrachtgever jouw 
adviezen zegt mee te nemen in zijn overwegingen en 
er vervolgens niets mee doet. In deze Masterclass 
ontdek je de kracht van coachend adviseren. We 
nemen je mee op een ontdekkingsreis naar het brein 
en de psyche van de mens. En laten je zien wat er 
nodig is voor een advies dat wordt omarmd.

Door de inzet van coachend adviseren voelt je 
opdrachtgever zich optimaal gehoord door jou als 
adviseur. Je advies krijgt de aandacht die het ver-
dient, omdat je aansluit bij de belevingswereld van je 
opdrachtgever.

Het is onmogelijk om voor de ander te denken. 
Coachend adviseren gaat over jouw grondhouding 
als communicatieadviseur. Je vertrouwt erop dat je 
gesprekspartner de capaciteiten bezit om zelf of 
samen met jou tot een gedragen oplossing te komen 
voor zijn vraagstuk.

Als je vanuit de juiste grondhouding adviseert, ga je 
anders luisteren en waarnemen. Je volgt het 
gedachtenpatroon van je gesprekspartner en leert 
het vraagstuk te belichten vanuit een breder perspec-
tief. Je ontwikkelt een natuurlijk gevoel voor timing, 
zodat je advies komt op het moment dat jouw 
gesprekspartner daar behoefte aan heeft.

In de masterclass vullen we je gereedschapskist met 
coachtechnieken en actuele psychologie- en brein-
inzichten die zijn toegesneden op de adviespraktijk. 

MASTERCLASS 
COACHEND ADVISEREN

DIT LEVERT COACHEND ADVISEREN JE OP

Je leert open te luisteren en waar te nemen.
Je benut op een positieve manier de denkkracht van je opdrachtgever.
Je werkt minder hard en krijgt meer waardering.
Je gaat aan de slag met duidelijke en gedragen adviesopdrachten.
Je versterkt de implementatiekracht van je advies.
Je vergroot je perspectief op een adviesvraagstuk.

Jouw werkblad

70% van wat de mens leert, 
leert hij door te doen. Je gaat 
tijdens de Masterclass vooral 
zelf actief aan de slag. Korte 

theorieblokken geven je 
inzicht in bewezen effectieve 
adviesaanpakken. Door te 
oefenen leer je ze toe te 

passen.



Op dag 1 leer je de kernvaardigheden van 
coachend adviseren in te zetten.

DAG 1 HOE ZET JE JEZELF UIT

Hoe voer je vol aandacht en energie het gesprek 
met je opdrachtgever.

Wat heb je nodig om open het gesprek in te gaan. 

Hoe zet je je oordelen en aannames uit.

Hoe luister je op een verdiepende manier. Wat is 
jouw persoonlijke luisterstijl. En hoe kun je die 
verbeteren.

Wanneer zet je coachend adviseren in.

HOE ZET JE DE ANDER AAN

Op dag 2 doe je ervaring op met het stellen van 
coachende vragen.

DAG 2

Hoe boor je de denkkracht van je gesprekspartner 
aan. Vanuit verschillende theorieën en coachtech-
nieken ontdek je hoe je coachende vragen stelt.

Je gaat aan de slag met een door de trainers 
ontwikkeld coachvraag-spel.

Hoe sluit je aan bij de energie van je opdracht-
gever. 

Je vult een online vragenlijst in om zicht te krijgen 
op je eigen breinvoorkeur. Je leert hoe je kunt 
aansluiten op de breinvoorkeur van je gespreks-
partner.

BIJEENKOMST 1

Dag 3 verdiepen we ons in psychologie en 
breininzichten.

DAG 3
DE OERKRACHT VAN

EMOTIES EN ONS BREIN

Hoe werkt en leert ons brein.

Welke functie hebben emoties. Hoe werken 
emoties bij de verschillende breinvoorkeuren.

Hoe ga je om met je eigen belemmerende en 
versterkende emoties en die van je opdrachtgever.

Wanneer werkt overtuigen wel en wanneer niet.

Hoe zorg je voor positieve verbinding. Je leert 
gebruik te maken van de kracht van framing.

BIJEENKOMST 2

OP WEG NAAR EFFECTIEF
EN ENERGIEK ADVISEREN

In dag 4 zet je de stip op je eigen advieshorizon.

DAG 4

Welke adviseur wil je worden. En wat heb je 
daarvoor nodig.

Ter voorbereiding op deze dag heb je feedback-
gesprekken gevoerd met een aantal opdracht-
gevers. Op basis van de uitkomsten van deze 
gesprekken ontdek je jouw krachten en ontwikkel-
punten.

Welke natuurlijke krachten kun je gerichter 
inzetten. Welke ontwikkelpunten wil je oppakken 
om energiek en effectief te adviseren.

De deelnemers coachen elkaar. En worden daarbij 
ondersteund door de trainers.

De training bestaat uit 2 maal 2 dagen (inclusief overnachting) en een ontwikkelgesprek van 1 uur. 
Dit gaan we doen:

We trainen in kleine groepen van maximaal 12 deelnemers.

VIERDAAGSE TRAINING



MASTERCLASS

STARTDATA MASTERCLASS

DE VAN DE WIJZ-VISIE OP LEREN
Trainers/coaches Gonda Duivenvoorden en 
Wilma Kossen hebben ruim 20 jaar ervaring met 
het ontwikkelen en geven van trainingen. Zij 
hebben een gedeelde visie op leren. Voor hen 
betekent leren vooral ontdekken en doen. 
Ontwikkelen start met ontregelen. Zonder het 
doorvoelen van je eigen ontwikkelpunten veran-
dert er niets. We verwachten van onze deelne-
mers een flinke dosis reflectievermogen. Van ons 
mag je verwachten dat je als een wijzer mens de 
deur uitgaat. Niet voor niets kozen we de naam 
Van de Wijz, Werkplaats voor een wijzer leven.

Onze trainingen zijn altijd een combinatie van 
training en coaching. Wij kijken wat jij persoonlijk 
nodig hebt om te groeien en het beste uit jezelf te 
halen.

DE OPZET
De Masterclass Coachend adviseren bestaat uit 
2x2 aaneengesloten trainingsdagen met een over-
nachting in een hotel in een bosrijke omgeving.

De eerste trainingsdag start om 9.30 uur en 
eindigt om 19.30 met een diner. We starten de 
tweede dag met het ontbijt om 8.00 uur en eindi-
gen om 16.00 uur.

Je sluit de masterclass af met een persoonlijk 
ontwikkelgesprek van een uur met je mentor (één 
van de trainers).

Je schrijft na elke tweedaagse een reflectiever-
slag. Je mentor geeft feedback op je verslag en 
antwoordt je vragen.

Wij sluiten de masterclass op onze eigen wijze 
feestelijk af met de overhandiging van het certifi-
caat.

LOCATIE
Hotel in een bosrijke omgeving op de Veluwe. 
Gegevens volgen na inschrijving.

VERVOLG
Na de Masterclass Coachend Adviseren kun je je 
verder specialiseren als communicatietrainer of 
dialoogcoach.

INCOMPANY
De Masterclass Coachend Adviseren kunnen we 
ook incompany verzorgen.

INVESTERING
De kosten bedragen € 2.695,- exclusief 21% btw. 
Hiervoor krijg je:

10 dagdelen training.
Ontwikkelgesprek van 1 uur.
Inhoudelijke reactie op jouw twee reflectie-
verslagen.
Verblijfskosten: 2x overnachtingen, 2x ontbijt, 
4x lunch en 2x diner.
Koffie, thee, water en twee drankjes bij het 
diner.

Op de website van www.vandewijz.nl vind 
je alle actuele data waarop de masterclass 
wordt gegeven. Je kunt ook een mail 
sturen naar info@vandewijz.nl voor meer 
informatie.



   Wilma Kossen gelooft in de veranderkracht van 
mensen. In haar coachpraktijk begeleidt zij 
mensen in hun persoonlijke en emotionele groei en 
het ontwikkelen van hun communicatie- en leider-
schapsvaardigheden. Zij treedt op als teamcoach 
en verzorgt in-company trainingen op maat. 

Voor SRM Opleidingen was zij 22 jaar actief als 
programmaontwikkelaar, trainer, mentor en exa-
minator. Wilma was 10 jaar mede-eigenaar van 
adviesbureau Van Nimwegen. Zij doet onderzoek 
naar psychologie- en breininzichten. En hoe deze 
inzichten kunnen worden toegepast in training, 
coaching en advies. 

In 2015 publiceerde zij samen met Karel Winkelaar 
een zelfcoachboek voor communicatieprofessio-
nals, Hoe coach ik mijzelf tot strategisch communi-
catieadviseur? 

Wilma is als trainer CIPION-gecertificeerd en 
aangesloten bij de NOBCO, Nederlandse Orde 
van Beroepscoaches.

Voor meer info over de Masterclass Coachend Adviseren kun je bellen of mailen met de trainers.

MEER WETEN?

Gonda Duivenvoorden
06-12746431 - gonda@vandewijz.nl

Wilma Kossen
06-22471082 - wilma@vandewijz.nl

OVER DE TRAINERS
   Gonda Duivenvoorden  helpt mensen zichzelf 
en anderen beter te begrijpen. Zij is gefascineerd 
door wat voor effect communicatie heeft op 
mensen. Haar aanpak is open en respectvol. Zij 
laat mensen graag ervaren wat voor impact zij 
hebben en kunnen hebben.

Gonda gaf 20 jaar leiding aan 20 communicatie-
professionals in het door haar opgerichte com- 
municatieadviesbureau Brainwork. Zij heeft 12 
jaar in opdracht van opleidingsinstituut SRM de 
verantwoordelijkheid gehad voor het uitbouwen, 
ontwikkelen, aansturen en actueel houden van 
alle communicatieopleidingen. In 2008 kreeg zij 
hiervoor de titel van Communicatievrouw van het 
Jaar. Gonda was 22 jaar actief als trainer, mentor 
en examinator voor SRM. Vele innovatieve 
(maatwerk) trainingen komen van haar hand. Zij 
is zelf breed opgeleid als coach, trainer en com-
municatieprofessional.

In 2018 verscheen het boek De psychologie van 
communicatie, dat zij schreef met Gerald 
Morssinkhof. Gonda is licentiehouder brein-
voorkeuren.




