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...het vervolg dat geen vervolg is

Move a Mountain 
bewustzijnstrainingen
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Ons vertrekpunt is de vraag wat momenteel de 
meest gestelde coachvragen c.q. thema’s zijn 
in onze coachpraktijk. Dit heeft geleid tot de 
‘Skilful Coach’. 

De Skilful Coach bestaat uit 5 (losse) modules: 

Module 1: Leven in je werk We krijgen 
regelmatig vragen van mensen die in meer of 
mindere mate problemen ervaren of vragen 
hebben met betrekking tot het werk dat zij 
doen. Deze vragen zijn heel uiteenlopend, van 
dreigend ontslag tot het gevoel het niet meer te 
vinden in het werk. Werk neemt in ons leven, in 
deze westerse maatschappij, een grote plaats 
in en het is daarom ook van wezenlijk belang 
dat het werk dat je doet je een gevoel van 
tevredenheid of zelfs geluk geeft.

Module 2: Be(a)ware of the Shadow In je 
schaduw huist het geheel aan eigenschappen, 
gevoelens en neigingen die je voor anderen 
(en meestal ook voor jezelf) verborgen houdt, 
verdringt en onderdrukt. Tijdens dit blok laten 
we het licht weer schijnen op die delen die ooit 
moesten verdwijnen uit het dagelijks bewustzijn 
(maar nog steeds achter je rug de regie 
overnemen).

Module 3: Lichaamswerk binnen 
coaching Het accent ligt hier niet op het 
analyseren van je verleden maar op de directe 
ervaring van wat zich in het Nu aandient in je 
lichaam. Een spannend blok, waarin je leert 
te werken met het lichaam van je klant in een 
tijdperk waarin we ons steeds terughoudender 
opstellen in contact (MeToo en nu ook Covid).

Module 4: Relatiecoaching Relatiecoaching 
vraagt iets anders van jou als coach dan 
bij 1-op-1-gesprekken. Je leert in absolute 

onpartijdigheid in gesprek te zijn met mensen 
die tegenover elkaar staan en elkaar (op 
onderdelen) niet (meer) begrijpen. Hier geldt, 
misschien meer dan in 1-op-1-coaching dat 
je verantwoordelijk bent voor het proces en 
niet voor de uitkomst. We beperken ons niet 
alleen tot liefdesrelaties maar kijken naar allerlei 
soorten relaties.
 
Module 5: Stress, Burn-out en Depressie 
Er is een grote toename in stress-gerelateerde 
problematiek (van licht tot zwaar), er is 
verwarring over de diagnoses én het lijkt 
erop dat medicalisering het meest gebruikte 
antwoord is op deze problematiek. Wij van 
Move a Mountain kijken daar in de meeste 
gevallen net even anders naar. We zijn ervan 
overtuigd dat bewustzijnsontwikkeling de 
klant kan behoeden voor langdurig uitval en 
stigmatisering zonder ons te begeven op het 
terrein van de psychiater.

Resultaat In de ‘Skilful Coach’ gaan we aan 
de slag met thematieken en onderwerpen waar 
je op dit moment misschien nog niet op coacht 
maar wel graag meer kennis en vaardigheden 
in wilt opdoen. Zodat je ook op deze terreinen 
mensen kunt begeleiden. En zoals je van ons 
gewend bent, is het programma zo ingericht dat 
er ook voor je persoonlijke ontwikkeling weer 
voldoende in zit.

Werkwijze Het wordt een interactief 
programma waarin we als coach-collega’s 
met elkaar aan de slag zijn. Ervaringsgericht 
werken blijft de belangrijkste werkvorm evenals 
meditatie en visualisatie.

Voor wie De Module ‘Skilful Coach’ is 
bestemd voor iedereen die de Move a Mountain 
Coachopleiding heeft afgerond.
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Vaak is ons gevraagd om een vervolg op de Move a Mountain Coachopleiding te organiseren. We hebben 
lang met deze vraag geworsteld omdat iedereen die bij ons de coachopleiding heeft afgerond, in onze ogen 
een fantastische en professionele coach is met voldoende bagage om als coach/begeleider aan de slag te 
gaan. Het risico van het aanbieden van een vervolg is dat je mogelijk tòch gaat denken dat je nog niet goed 
genoeg bent als coach, dat er nog een hoger niveau te bereiken is. 

Aan de andere kant is het zo dat we nog heel veel op de ‘Move a Mountain-plank’ hebben liggen wat 
hartstikke interessant is om toe te voegen aan je ‘coachpalet’.
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•  Je bent actief anderen aan het coachen/
begeleiden en/of

•  Je wilt je eigen ontwikkeling onderhouden en 
verdiepen

Structuur Je kunt je voor losse modules 
binnen de ‘Skilful Coach’ aanmelden.

Duur en frequentie Elke module duurt 2 
dagen (zonder overnachting).

De bijeenkomsten worden gegeven van 10.00 
uur tot ongeveer 17.00 uur (inclusief lunch) op 
onze locatie in Apeldoorn.

Data en kosten Data en deelnamekosten 
staan vermeld op www.moveamountain.nl. 

Informatie en inschrijving Voor informatie 
of inschrijving kun je ons bellen of mailen. 
Je kunt je ook inschrijven door gebruik te 
maken van het inschrijfformulier op  
www.moveamountain.nl

Move a Mountain bewustzijnstrainingen
Deventerstraat 132b
7321 CD Apeldoorn

T Huib van der Zwaan  06 515 610 10
T Eef Bruggink  06 510 995 89

E welcome@moveamountain.nl
I  www.moveamountain.nl
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