
HAND - OUT
BUDDY COACH   



Jouw ontwikkeling binnen intuïtieve scholing  

Je bent een reis aangegaan. Een reis in de zin van een intuïtieve cursus of opleiding. Een reis
waarin je als professional en als mens gaat ervaren, doorvoelen en doorleven. Kortom gaat
ontwikkelen. Een waardevol ontwikkeling! Op jouw ontwikkelpad kun je geraakt worden op
diverse lagen: de mentale laag, emotionele laag, de energetische- en de spirituele laag.
Geraakt worden worden als mens en als professional. Dit is heel normaal en ook waardevol.
Het betekent namelijk dat er beweging ontstaat en vanuit die beweging komt er ruimte.
Ruimte voor heling. 

Deze processen gaan vaak niet onopgemerkt, al kan dit soms wel, veelal komen hier ook
diepe gevoelens en emoties bij kijken. Dit zijn groeipijnen. Het is aan jou om deze processen
toe te laten in jouw systeem en ermee te gaan "werken". Soms komt er een thema in de
lesdag voorbij waar je zelf op aan haakt en waar je de eerste beweging kan zetten maar
vaak ook niet. 

Hoe ga jij met jouw groeiproces om? 
Sta je hier alleen in? 
Waar kun je terecht?

Middels deze hand - out, die we met zorg voor jou gemaakt hebben,  geven we je een fijne
"basis" om het beste uit jouw persoonlijke- en professionele leerprocessen te halen. Doe hier
zelf je voordeel mee! 

Neem de hand - out goed door om er vervolgens mee aan de slag te gaan.  

 
Warme groet,

Docententeam 
KernKracht Academie

 © 
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Je kunt last hebben van het idee dat je niet goed genoeg bent
Niet gehoord wordt 
Niet bij je gevoel kunt komen
Het lastig vinden jezelf zichtbaar te maken 
Geen verbinding kunt maken met jezelf of een ander
Bang bent dat je een black-out krijgt tijdens een oefencoachsessie
Emotioneel wordt zodra de hond niet meewerkt 
Angst hebben om te falen

Wat kun je tegenkomen? 
 
Spiegelen gebeurt niet alleen door de honden. Mensen spiegelen elkaar ook. Triggers kunnen
overal in verborgen liggen. Je kunt geraakt worden door een opmerking die iemand maakt,  een
gezichtsuitdrukking, een beweging, een gevoel of iets anders. 

Triggers die jou raken hebben te maken met onverwerkte persoonlijke stukken, waar je zelf mee
aan het werk mag. Het kan zijn dat je in de les emotioneel geraakt wordt door de oefeningen of
de thema’s die besproken worden. Tijdens de les is er vaak onvoldoende tijd om hier uitgebreid bij
stil te staan of een verdiepende sessie te geven. Het doel van de scholing is geschoold worden.
Dit betekent echter niet dat je er niks mee mag naderhand. 

Je kunt ook tijdens een oefensessie met een coachee geraakt worden. Neem dit waar en parkeer
jouw emotie. Dit is niet het moment om jouw persoonlijke stuk aandacht te geven, omdat je bezig
bent met het vraagstuk van de coachee. Na de sessie is er ruimte om jouw stuk "aan te kijken", er
zelf op te reflecteren en indien nodig om vervolgstappen te zetten.

Om je te kunnen ontwikkelen als spiegelcoach, is het belangrijk dat je ook aan de slag gaan met
je persoonlijke vraagstukken. Dit draagt bij aan jouw groei, persoonlijk én professioneel!

Wat zijn persoonlijke vraagstukken?

Dit is voor iedereen verschillend. 

Je kunt het zo gek niet bedenken wat jou kan belemmeren op jouw ontwikkelpad. Dit is heel
normaal dus je mag dit zonder oordeel aankijken.  
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start zo snel mogelijk met een groepsapp 
spreek met elkaar af (1 op 1 of in groepsverband) en ga vlieguren maken
coach elkaar op persoonlijke vraagstukken 
ga samen oefenen met het geleerde uit de (live) lesdagen 
maak vlieguren met je buddies!

Buddy coach 
 
Zoek je buddy coach!  
De buddycoaches worden gevormd door medestudenten van jouw groep (of uit andere
lesgroepen) van de KernKracht Academie. Jullie gaan elkaar, met de technieken die je geleerd
hebt, coachen op persoonlijke vraagstukken. Dit kan online, telefonisch of door elkaar live te
ontmoeten. Doe dit ook echt! Het is een hele waardevolle aanvulling op je cursus of opleiding!

Samenwerken is samen ontwikkelen = persoonlijke groeien als mens en als coach. 

Je bent deze opleiding aangegaan omdat je anderen wilt begeleiden in hun proces. Om anderen
te kunnen begeleiden, begin je bij jezelf. Je krijgt hierdoor niet alleen inzicht in wat jouw
belemmert en hoe je hiermee om kunt gaan, maar ook ervaar je hoe het is om een
spiegelcoachsessie te krijgen en deze kennis weer te kunnen delen met coachees. Kortom: kijk
eens wat vaker in de spiegel van je buddycoach.

Tips:
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Vragen over de opleiding of de cursus, kun je stellen aan de docenten. Gebruik hiervoor de
intervisiegroep op Facebook
Kun je niet komen op de opleiding- of cursusdag, stuur dan een mail naar
scholing@kernkracht-academie.nl
Ben je te laat voor de opleidings- of cursusdag of op de dag zelf ziek geworden. Stuur dan
een bericht aan de docent welke die dag les geeft. Dit kan per sms, whats app of middels
een telefoontje.

Heb je een specifieke 1 op 1 vraag, die je niet via de Intervisiegroep op Facebook wilt delen,
dan kun je een mail sturen aan de Kernkracht-Academie of de docent. De docenten volgen
jouw processen o.a. in de les en in de verplichte reflectieverslagen.
Het kan voorkomen dat je extra begeleiding nodig hebt op vraagstukken/triggers die je
persoonlijk raken. Je kunt hiervoor een buddycoach inschakelen. Is dit onvoldoende voor je,
dan kun je een docent vragen waar je het beste terecht kunt met jouw vraagstuk. We raden je
dan vaak aan om hiervoor zelf een coach of therapeut in te schakelen.

Heb je vragen?

Het is mogelijk dat je tijdens de opleiding of cursus vragen hebt waarop je graag een antwoord
wilt.

Opleidingsvragen

Persoonlijke vragen

En nu aan de slag met buddy coachen!  
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