
NIEUWJAARSBIJEENKOMST EN BOEKLANCERING

31 januari 2019 op de VU. Inloop vanaf 16:00 uur, aanvang 
16:30 uur, tot ongeveer 18:00 uur. 
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Na het succes van vorig jaar, openen we ook 2019 
met een Nieuwjaarsbijeenkomst en boeklancering. 
Het nieuwste boek van Erik de Haan heet Spannende 

momenten in coaching. Het 
proces van coaching beter 
begrepen door kwalitatief 
onderzoek.

Dit boek versterkt het fundament 
onder het coachvak. Het laat zien 
hoe coaching de coachee van 
moment tot moment ondersteunt 
en verandert – of niet. Gebaseerd 
op ruim 15 jaar eigen onderzoek, 
vele honderden coaching- 

gesprekken. Het boek geeft beschrijvingen van 
spannende momenten, vanuit het perspectief van coachees, 
coaches, en opdrachtgevers. Het presenteert een aantal 
vernieuwende coachingmodellen die direct kunnen worden 
ingezet.  
“Een echt kijkje in de keuken van de executive coach, tot in 
de keukenkastjes”.
“Verrassende inzichten, spannende conflicten, acute 
twijfels, dramatische schisma’s – en allemaal even keurig 
geordend.”

De boeklancering zal worden ingeleid door dr. Tim 
Theeboom, docent in het derde jaar van onze opleiding. 
Erik zal in het kort ingaan op de inhoud van het boek.
Aansluitend proosten we op het nieuwe jaar. 

Beste alumni, studenten en docenten van het Center for Executive Coaching. 
Het alumniprogramma van het Center for Executive Coaching is gericht op inspiratie en 
ontmoeting, en biedt actuele kennis en bijdragen van alumni, docenten en relaties van het 
Center for Executive coaching.  
Ook voor 2019 hebben we mooie bijdragen gepland. Je kunt je voor alle bijeenkomsten 
opgeven door middel van een mail aan Lisette Tepe.
Van harte welkom!

Erik de Haan, Mieke Reidinga en Lisette Tepe



WERKEN MET FILMFRAGMENTEN IN COACHING 
EN TEAMCOACHING

Kennisbijeenkomst op 14 maart, VU, 17:00 uur inloop, 
17:15-20:00 uur, met maaltijd.

Tijdens deze praktische masterclass gaan we in op het 
gebruik van filmfragmenten tijdens je werk als coach. 
Fragmenten uit films, documentaires en van Youtube. 
Welke gebruik je bijvoorbeeld tijdens een coachtraject 
waar het gaat over het omgaan met weerstand of over 
het aanspreken van elkaar in het team? Welk fragment 
versterkt zichtbaarheid op je werk? Welk fragment 
laat je zien hoe je kunt staan voor wie je bent? En als je 
het goede fragment hebt geselecteerd, hoe zet je dat 
dan in? Hoe introduceer je een fragment, wat zeg je 
wel en wat juist niet? We gaan aan de slag met diverse 
coachthema’s en maken er maatwerk van op basis van 
casuïstiek. Robbert Braak laat zien hoe film het leren 
versnelt.

2-minutenfilm over gebruik van film: 
https://youtu.be/P7p9aQ0cSpk

Robbert is psycholoog, hij coacht 
en traint coaches, managers, 
managementteams en ontwikkelt 
leerprogramma’s voor deze 
groepen. Hij geeft filmlezingen 
over diverse onderwerpen zoals 
leiderschap en “de reis van de 
held”. Robbert werkte ruim 10 jaar 
voor de top van de rijksoverheid 
aan leiderschapsontwikkeling. 
Sinds 2012 werkt hij in een klein 
team dat een groot netwerk van 

coaches binnen de overheid voorziet van kennis, ervaring 
en opleiding. Daarnaast heeft hij zijn eigen bedrijf 
(jebentbeterdanjedenkt.nl). Hij organiseert vrolijkheid en 
diepgang en werkt veel met filmfragmenten uit bekende 
en onbekende films en documentaires. 

DURF TE LEIDEN: OVER KRACHT EN 
KWETSBAARHEID

Themadag op 21 juni, Samaya, Werkhoven, 9:00 uur inloop; 
9:30-16:30 uur, met lunch.

In haar nieuwste boek Dare to Lead vertaalt Brené 
Brown PhD haar onderzoeksresultaten over moed 
en kwetsbaarheid naar de werkvloer. Wat betekent 
kwetsbaarheid eigenlijk? Hoe kun je als leider 
omgaan met je eigen kwetsbaarheid én met die van je 
medewerkers en collega’s? Brené noemt de vier pijlers 
van moedig leiderschap: worstelen met kwetsbaarheid, 
leven en leiden vanuit je waarden, opbouwen van 

vertrouwen en leren te herstellen van mislukkingen en 
falen. Uitgangspunten zijn: de grootste belemmering 
voor moed is niet angst, maar de manieren waarop we 
onszelf beschermen en indekken. En: moed kun je leren. 
Het bestaat uit skills die te trainen zijn. 
Als we als coach met onze klanten werken aan moed 
en kwetsbaarheid is het onvermijdelijk om zelf onze 
kwetsbaarheid en beschermingsmechanismen onder 
ogen te zien. 
Op deze dag gaan we onder leiding van Marjon Bohré 
aan de slag met de vier pijlers van moedig leiderschap. 
We krijgen inzicht in het onderzoek van Brené Brown én 
onderzoeken hoe deze onderwerpen een rol spelen in 
ons eigen leven en werk als (team)coach. Dare to Lead 
komt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 in 
vertaling in Nederland beschikbaar als: Durf te Leiden.
 
Marjon is bedrijfskundige 
en geregistreerd arbeids- & 
organisatiepsycholoog en werkt als 
zelfstandig adviseur en executive 
(team)coach met leiders aan 
meer ruimte voor kwetsbaarheid 
en menselijkheid in organisaties. 
In 2012 werd zij getraind door 
Brené Brown en haar team 
en is sindsdien gecertificeerd 
facilitator van Brené’s werk 
en trainingsprogramma’s (The 
Daring Way™ en Dare to Lead™). Marjon werd als 
eerste in Europa gecertificeerd en is als enige buiten 
Noord-Amerika betrokken bij de supervisie van nieuwe 
facilitators. Zij is regional group leader van de facilitators 
in Europa en Afrika. Naast het werk van Brené Brown 
maakt Marjon gebruik van inzichten uit de positieve 
psychologie, Acceptance and Commitment Therapy en 
Appreciative Inquiry én het onderzoek naar Emotional 
Agility van Susan David, PhD. Marjon is alumna van 
het CEC: in 2017/2018 volgde zij de opleiding Executive 
Teamcoaching.

KENNISBIJEENKOMST NAJAAR

In het najaar van 2019 wordt nog een kennisbijeenkomst 
gehouden. Informatie hierover volgt.

Robbert Braak

 Marjon Bohré

Kennisbijeenkomst  14 maart, locatie VU | Themadag, 21 juni 2019, locatie Conferentiecentrum Samaya  |  
Kennisbijeenkomst najaar 2019, locatie VU Kosten: Themadag e 325,-, Kennisbijeenkomsten e 150,-  |  
Voor meer informatie en aanmelding: m.l.tepe@vu.nl


