AlumnEI-Voor en Door Dag ‘Verrassen en verrijken’
30 september 2017
Op 30 september a.s. organiseren wij voor de tweede keer een Voor en Door Dag voor onze
AlumnEI-leden. Noteer deze datum daarom alvast in je agenda, het belooft een boeiende
middag te worden. Thema van de middag is ‘Verrassen en verrijken’.

Doel van de middag
Als vakgenoten onder elkaar hebben we inmiddels een rijkdom aan kennis en ervaring opgebouwd.
We zijn in de praktijk van alledag tegen van alles aangelopen… en dat gebeurt eerlijk gezegd
natuurlijk nog steeds! Of je nu langer bezig bent of nog maar net in het vak bent begonnen, het is
enorm leuk en leerzaam om met elkaar te delen. Tijdens de Voor en Door dag willen wij iedereen in de
gelegenheid stellen om ervaringen uit te wisselen. En elkaar zo te verrassen en te verrijken.

Waar liep en loop je zoal tegenaan…
De dynamiek in het coachtraject of tijdens het coachgesprek kan er soms voor zorgen dat je verrast
wordt en denkt: wat moet of kan ik dáár nu weer mee? De aanleiding kan een vraag zijn, een reactie
van je cliënt of je merkt dat er binnen de relatie tussen jou en je cliënt iets anders-dan-anders nodig is.
Maar ook kwesties die verband houden met indirecte werkzaamheden wanneer je bijvoorbeeld een
eigen praktijk runt, kunnen je aardig bezighouden. Het vraagt misschien om een andere manier van
kijken of aanpassing van je aanpak. Maar hoe doe je dit? Misschien heb je zelf een antwoord
gevonden en bleek dat een gouden greep te zijn en dus effectief. Misschien zou je het een volgende
keer toch anders willen doen of is die vraag nu (nog steeds) actueel.
Ons idee is om vier thema’s aan te bieden waarover op 30 september elkaars ervaringen en ideeën
gedeeld kunnen worden. Drie daarvan hebben we hieronder al omschreven; de vierde kan nog
ingevuld worden door jullie. Op de middag zelf kan iedereen aan twee thema’s deelnemen. Iedere
groep wisselt aan de hand van het thema ervaringen met elkaar uit, die later op de middag aan de
gehele groep gepresenteerd worden. Aan het eind van deze middag ga je hopelijk met koffer vol
ideeën weer naar huis. Je weet maar nooit waar je je voordeel nog eens mee kunt doen.

De voorgestelde thema’s
1. ‘Moeilijke’ trajecten en ‘moeilijke momenten’ in een traject. Dat kan gaan over bijvoorbeeld hoe de energie in een traject te houden. Of het gevoel dat er een ‘ijsbreker’ nodig is…
2. Verwachtingsmanagement. Het spanningsveld tussen opdrachtgever, cliënt en jij als
coach/counselor.
3. Alle begin is moeilijk. Vraagstukken bij het opstarten van een eigen praktijk en de eventuele
keuzes die je moet maken. Dat kunnen hele praktische dingen zijn en meer fundamentelere
kwesties.
4. Wat is een thema dat niet mag ontbreken? Waarin zou jij verrast en verrijkt willen worden?

Jouw suggestie
Heb jij een suggestie voor het vierde thema? Stuur dan uiterlijk 16 juni je suggestie naar
alumnei@europeesinstituut.nl. We zullen hieruit vervolgens een keuze maken.

Aanmelden
Wil je je alvast aanmelden voor de Voor en Door Dag, dat mag natuurlijk ook! Meld je aan door een
mail te sturen naar alumnei@europeesinstituut.nl.
Met vriendelijke groet,
Het AlumnEI-team: Monique, Marianne, Martine, Monique, Pierre en Ria

