
Reset Coach training



De training

* Theory U (Scharmer), Value-Driven Organisations (Barret), Spiral Dynamics (Beck & Cowen), AQAL (Ken Wilber), 7 lagen model (Bateson), kernkwadrant 
(Ofman), 7th and 8th Habit (Covey), MSBR (Kabat Zinn), 6 lagen van persoonlijk leiderschap (Brouwer/ Gelder), De CEO fluisteraar (Manfred Kets de Vries)

De Reset coach training leert hoe je trainees

o fundamenteel inzicht in gedrag, emoties, gevoel en 
patronen laat inzien en ontwikkelen

o zicht geeft op volgende stappen en een plan voor de 
toekomst laat maken

Wat

Reset *

Trainen door kennisdeling, instructie, praktisch oefenen en 
ontspannen, literatuur omgezet in een heldere reader

Narratieve coaching *

Het goede gesprek in een vorm van empathie en zuivere 
tegenoverdracht

Onderdelen die je leert beheersen



Globale aanpak

Trainers en kandidaat trainers zijn twee en halve dag, 
inclusief overnachting, in een kleine groep aan trainen

Je oefent als deelnemer en als trainer

De uitkomsten van de oefeningen worden besproken in de 
groep, en zorgen voor zelfreflectie en ontwikkelpunten

Tijdens de oefeningen en aan het eind van elk dagdeel is er 
een tutorial over de modules die aan de orde zijn geweest

Elementen

De combinatie van samen trainen, eten, koken, sporten, je 
kunnen terugtrekken ‘op je kamer’ of  wandelen in de 
rustige de omgeving, zorgt voor ontspanning 

De huiselijke setting geeft de rust en aandacht om je 
leerdoelen tot je te nemen

De training locaties voorzien in privacy en voldoen aan hoge 
standaarden van hygiëne

Setting



Specifieke aanpak van de training

Concretisering van visie, stappen, tools en actieplan 

o Presencing 2: inzicht in de nieuwe richting 

o Crystalizing 1: persoonlijke waarden koppelen aan de 

richting

o Tutorial Dagdeel 1

o Crystalizing 2: het toekomstplan, de wat, hoe en 

wanneer

o Tutorial Dagdeel 2

o Evaluatie en afsluiting

Dag 2 - Concretisering

Reflectie op de huidige context vanuit verschillende 

invalshoeken

o Tutorial Setting

o Downloaden: de dagelijkse routine herkennen van 

vanuit gecentreerd gezichtspunt

o Seeing: de dagelijkse routine van afstand aanschouwen

o Tutorial Dagdeel 1

o Sensing: gevoel herkennen op gedrag en patronen 

o Presencing 1: loslaten van beperkende patronen

o Tutorial Dagdeel 2

Dag 1 - Reflectie



Waarde van een Reset Coach voor opdrachtgevers

Verandering van gedrag, 90% van de deelnemers brengt hun 
Reset plan in praktijk

Deelnemers groeien in functie/ nemen een andere functie 

Meer persoonlijke discipline en beter probleemoplossend 
vermogen

Hogere medewerkers- en klanttevredenheid

Resultaat
Je kan volgende casuistiek aanpakken

o een medewerker die is vastgelopen

o een medewerker die te lang hetzelfde doet

o ‘doorbraken op complexe persoonlijke casuïstiek’

o mensen begeleiden die toe zijn aan een nieuwe stap

o afdelingen samenvoegen

Senior management vragen

o ‘Ik wil graag mijn invloed vergroten

o C-suite begeleiding’ 

Deelopsomming



Een Reset training, anders dan anders

o No nonsens aanpak met oog voor de menselijke maat

o Je wordt getraind door de betere trainers in Nederland 
(feedback van deelnemende trainers)

o Training in een huiselijke setting

o Complexe veranderkunde vertaald in begrijpelijke en 
kernachtige oefeningen

o Combinatie van training, coaching

o Opdrachtgevers ervaren snel resultaat

Som der delen

o “De combinatie van content, kwaliteit en setting maken 
van de Reset een fenomenaal programma”

o "Ik heb dit nooit meegemaakt, empathische aanpak en 
logische methodes die de puzzel doen leggen"

o “ Ik heb het niet zo op zachte programma’s, maar dit is 
het beste dat ik in 25 jaar heb meegemaakt”

Quotes van klanten 



Programma investering

Totale investering per deelnemer: €2.895,-

Specificatie

Training €2.000,-

Intake, logistiek, locatie €475,-

2 Re-visit gesprekken €300,-

Persoonlijke online page voor 1 jaar €120,-

Specificatie (ex BTW)



Rotterdam, Rijswijk, Utrecht, Hulshorst, 
Dalfsen, en Amden (Ch) 

Locaties


