
 

Doelgroep 

 ZKM gecertificeerde loopbaancoaches, vitaliteitscoaches, re-integratiecoaches, 

stresspreventiecoaches, teamcoaches, counselors, people managers en interim managers. 

__________ 

Doel 

 De ZelfVerbinder1 kunnen hanteren en bespreken in een coachgesprek; 

 Weten welke ZelfVerbinder bij welke onderzoeksvraag toepasbaar is; 

 Uitbreiden van je arsenaal aan interventiemogelijkheden, met betaalbare, onderscheidende en 

onderbouwde instrumenten, aansluitend bij essentiële thema’s. 

__________ 

Wat levert de licentietraining jou op? 

 Een gestructureerde aanpak met een duidelijk traject (gebaseerd op de wetenschappelijk 

onderbouwde waarderingstheorie); 

 Heldere rapportage met inzicht gevende grafieken, gebaseerd op de onderliggende thema’s en 

(gevoelens)patronen van de cliënt; 

 Ervaring met het werken met de ZelfVerbinder en deze professioneel kunnen toepassen; 

 Licentie voor het gebruik van 7 geregistreerde ZelfVerbinders: 

Osteopathie, Perspectief op werk, Verbinding aan werk, Verlies van werk, Verliesverweving 

(volwassenen en jongeren variant), Vitaliteit; 

 Een instrument waarmee de drempel verlaagd wordt om vervolgens een traject met de 

Zelfkennismethode (ZKM) te starten.  

Een ervaring van een eerdere deelnemer: “Ik houd van concreet, direct, rationeel. Veel psychologische methodes voldoen 

daar niet aan, de Zelfverbinder wel. Een prettige, heldere aanpak die direct toepasbare inzichten oplevert.” 

__________ 

Wat gaan wij doen tijdens de licentietraining? 

 Je ondergaat persoonlijk één interventie met een ZelfVerbinder naar keuze; 

 Je krijgt inzicht in de mogelijkheden van het rapport en de beschikbare ZelfVerbinders; 

 Je zet twee ZelfVerbinders in bij een cliënt, onder supervisie (voorbespreking en evaluatie). 

__________ 
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Wie is de trainer?  

__________ 

Wat is de investering? 

 De investering voor de licentietraining bedraagt €997,- 

 Om de ZelfVerbinders onder licentie te kunnen gebruiken zijn de volgende jaarabonnementen 

beschikbaar, afhankelijk van het aantal af te nemen rapporten per jaar: 

10 rapporten: €697,- | 25 rapporten:  €997,- | 50 rapporten: €1.497,- | 100 rapporten: €1.997,- 

 Alle bedragen zijn exclusief btw en gelden voor 2016. 

__________ 

Wanneer en waar? 

 De licentietraining is 1-op-1, vindt plaats in Leiden en wordt in onderling overleg gepland. 

__________ 

Aanmelden kan bij: 

Bert Holman – bert@essenceiam.nl 

Voor meer info bel 06 36 14 09 62 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 de ZelfVerbinder® is een verzameling door essenceiam ontwikkelde meet- en ontwikkelinstrumenten, geïnspireerd op de 

wetenschappelijk onderbouwde waarderingstheorie. 
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Bert Holman: ZKM Coach, 

en 27 jaar ervaring in consultancy, training en coaching. 

Eigenaar van Essenceiam B.V. 

Ontwikkelaar van o.a. de ZelfVerbinders®, de NX11® en Nemotiveren. 
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