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Creattitude Coach Opleiding I 

Coachen naar een Positief Zelfgevoel 

 

Op een positief spoor, het lichaam vertelt de weg naar wat ons mensen 

verbindt. 

 

Een opleiding tot professioneel coach. Creattitude coaching wérkt in de ontmoeting en 

begeleidt mensen effectief ín hun persoonlijk en / of professioneel verhaal. Het is een 

methode voor kortdurende individuele coaching, waarbij met diepgang en inzicht gevend 

gewerkt wordt; zowel procesmatig als oplossingsgericht.  

 

Men leert als coach luisteren naar en interveniëren in verhalen, en cliënten coachen  om 

auteur, regisseur en  acteur te zijn van hun innerlijke en sociale rollen in hun leef- en 

werkomgeving.  Creattitude  Coaching is een holistische benadering waarin cognitieve 

therapie, narratieve therapie, lichaamsgerichte therapie, positieve en spirituele psychologie 

op een overzichtelijke wijze methodisch zijn verenigd in een aantal praktische instrumenten. 

 

De professional ontmoet mensen vaak wanneer ze ‘vol zijn van hun verhaal’. Wanneer ze er 

voor hun gevoel niet verder mee komen. Het hen achtervolgt,  ze erover dromen. Wanneer 

vragen zich opdringen, of een dilemma niet wordt opgelost. Wanneer ze niet functioneren 

zoals ze zouden willen of moeten functioneren. Of gewoon, wanneer ze zichzelf beter willen 

voelen, begrijpen en ontwikkelen.  

 

Het zelfgevoel als bron van ontwikkeling 

In deze eerste opleidingsmodule van Creattitude leer je cliënten gericht coachen in het 

verder ontdekken en ontwikkelen van hun zelfgevoel.  Zelfgevoel is: biologisch, psychisch, 

sociaal, cultureel en spiritueel. Een stabiel en positief zelfgevoel kan worden ervaren door de 

integratie van persoonlijke ervaringen als een gevoel van heelheid, vitaliteit en integriteit.  Je 

bent dan in contact met je authentiek Zelf.  

Het zelfgevoel van cliënten met  lichamelijke of psychische klachten of een ziekte kan sterk 

aan  verandering onderhevig zijn. Hoe een cliënt  zichzelf ervaart, voelt en kent heeft zowel 

psychische als fysieke componenten.  Bij de begeleiding van patiënten met psychisch en/ of 

lichamelijk klachten en vooral wanneer er sprake is van kwetsbaarheid zoals bij trauma’s, is 
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het belangrijk dat zij ondersteund kunnen worden in hun zelfgevoel, en zij hun zelfgevoel 

bewuster ervaren, beter begrijpen en er zelf invloed op kunnen uitoefenen.  Het is 

fundamenteel dat zij zich vanuit hun zelfgevoel kunnen oriënteren in de wereld en – ondanks 

soms verdrietige of bedreigende gebeurtenissen – een  positief spoor in relatie met anderen 

kunnen vinden. Een levensweg vanuit eigen zingeving en meer in contact met je authentiek 

Zelf.   

De narratieve identiteit 

Een belangrijk onderdeel van het zelfgevoel is de narratieve identiteit. Deze heeft zich 

gevormd door de verhalen uit ons leven waar we deel van uitmaken, en de innerlijke en 

sociale rollen die we hebben ontwikkeld.  

In deze  opleidingsmodule Creattitude leer je hoe je de cliënt werkelijk zijn/haar verhaal kan  

laten vertellen, beleven, begrijpen en verder ontwikkelen.  De cliënt vertelt zijn verhaal en de 

begeleider is waarachtig aanwezig als professioneel luisteraar. Er ontstaat een samen - zijn 

waarbinnen mensen de ruimte ervaren om daadwerkelijk te kunnen beleven wat ze vertellen: 

de narratieve ruimte.  

Naast dit waarachtig luisteren, leer je gebruik maken van interventies gericht op vier 

zijnswijzen: Handelen / spreken, Emotioneel zijn, Lichaam beleven en Denken.  

Hierdoor ontstaan in het verhaal spontane momenten van integratie, waar deuren naar een 

nieuwe of diepere betekenis opengaan, waardoor mensen een antwoord krijgen op hun 

vraag, verder kunnen met hun dilemma, een oplossing vinden voor hun probleem. 

 

Vijf instrumenten 

Verder leer je werken met vijf instrumenten van Creattitude Coaching: de H.E.L.D. in denken 

met gevoel, de H.E.L.D. in kamers van de geest, de Spectrum Positieve Emotie Ladder, Het 

Innerlijk Narratief Toneel en je maakt  kennis met het Gevoelsveld. 

 

Hybride Opleiding 

De opzet van deze opleiding is elkaar zoveel mogelijk live te ontmoeten. Mocht de situatie 

rondom Corona daar aanleiding toe geven dan kunnen we ook vanuit ZOOM werken. Daar 

ligt een aangepast programma voor klaar.  Er worden buiten het vaste programma voor 

liefhebbers nog themagerichte online opleidingsworkshops aangeboden.  
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Werkvormen 
 

• Literatuurstudie: bespreking van theorie, filosofie en methodiek 

• Ervaringsgericht werken binnen een goed theoretisch kader 

• Opbouw van een goede leercultuur 

• Onder life supervisie - plenair en in subgroepen - oefenen en  eigen maken van de 

methodiek 

• Ontwikkeling van de eigen professionele werkstijl 

• Afstemmen van de methodiek op de context waar de deelnemer werkzaam is 

 

Algemene informatie 

Data:  De opleiding vindt plaats op zaterdagen.   

In 2021: zaterdag 13 februari is introductiebijeenkomst waarna inschrijving nog mogelijk is! 

Data bijeenkomsten:  20 maart,  17 april, 12 juni, 11 september,   

16 oktober en 13 november.  

 

Nadere praktische of inhoudelijke informatie kan aangevraagd worden op email adres 

markdejonge@kpnmail.nl  of op mobielnummer 06-51577129. Het is ook mogelijke 

hiervoor een telefonische of live afspraak te maken.  

 

Inschrijven:  Stuur een mail naar markdejonge@kpnmail.nl, met vermelding van naam en 

adresgegevens en ter informatie voor de opleider ook graag een korte motivatie en 

professionele achtergrond. Hierna volgt een kennismakings- / intakegesprek waarna de 

definitieve inschrijving plaats vindt. 

Kosten:  € 1.050,00  inclusief de introductiedag (BTW vrij)  

Locatie: in Arnhem e.o.  
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