Accreditatie
HBM Coach

Waarom de Accreditatie HBM Coach?
Ben je een ervaren coach en wil jij als certified HBM Coach® klanten met complexe coachvragen nog beter
kunnen begeleiden? Begeef jij je regelmatig in het schemergebied tussen coaching en therapie?
Ben je op zoek naar nieuwe interventiemethodieken?

Wil jij jezelf als instrument leren inzetten, zodanig dat jouw klant van mens tot mens
met jou kan werken? Dan is de Accreditatie HBM Coach jouw volgende stap.

Wat houdt de Accreditatie HBM Coach in?
Als deelnemer word je geaccrediteerd tot certified HBM Coach®.
Je leert:
•

Wat de toegevoegde waarde is om te werken

•

-- Schaduwwerk en projecties

vanuit een milde grondhouding.
•
•

-- Visualisatie en actieve imaginatie

De basis voor elk goed coach-gesprek: werken
vanuit veiligheid en vertrouwen.
Het effect van psychologische labeling en
ontlabeling.

Verschillende interventiemethodieken zoals:

•

De hulpvraag van de cliënt te vertalen naar het
onderliggende thema.
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Hoe ga je in de Accreditatie HBM Coach te werk?
In deze vijfdaagse Accreditatie leer je om in je rol van certified HBM Coach® te werken met HBM en de
ACT®-meting. Onze docenten nemen je mee in een afwisselend programma op belevende wijze in jouw
ontwikkeling als coach. Samen met de andere deelnemers werk je met elkaars profielen en oefen je de
verschillende vraag- en interventiemethodieken om verandering van binnenuit te laten plaatsvinden. Via het
doorlopen van je eigen Circle of Change werk je aan een zo mild mogelijke grondhouding. Alle methodieken
worden vanuit verschillende posities geoefend. Daardoor ervaar je als coach én als cliënt de beleving van de
verschillende methodieken en krijg je de overtuiging dat deze echt werken. Jouw ontwikkeling staat centraal
in deze Accreditatie. Je kunt geen coachvragen begeleiden op thema’s die jijzelf nog niet hebt doorgewerkt.

En als je de Accreditatie HBM Coach hebt doorlopen?
Als je geslaagd bent voor deze Accreditatie ben je als Certified HBM Coach® in staat het verschil te
maken door te werken met het onbewuste. Je hebt een milde grondhouding en doordat je zelf aan je
schaduwdelen hebt gewerkt door je projecties te onderzoeken kun je een “schonere” spiegel zijn voor
je cliënten.

Kortom; je beschikt over de HBM en ACT® wijsheid, attitude en expertise om de
ontwikkelspiraal van de Human Being als coach te verduurzamen. Je kunt als certified
HBM Coach® ingezet worden door myHBMcenter.

Ben je geïnteresseerd?
Schrijf je dan in via de online agenda.
Nog vragen?
Neem dan contact op met het secretariaat.
Klik hier voor ons contactformulier of bel 070 - 209 22 10.

