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Coach the coach traject
Waarom dit traject?
Als diëtisten zijn we de meest geplaatste persoon om onze cliënten
voedingsadvies te geven. Vaak is dat nodig en nuttig.
Maar laat ons eerlijk zijn: veel cliënten hebben méér nodig dan dat. Een
boel cliënten zijn "chronische diëters". Ze hebben er al een heel parcours
opzitten. Vaak verloren ze al meer dan eens succesvol een boel kilo's,
maar één ding hebben ze gemeen: de kilo's weten hen altijd terug te
vinden.
Aan kennis over voeding ontbreekt het hen vaak niet: ze schuimden
eerder al collega's af, op zoek naar dé oplossing die hen voor eens en
voor altijd van hun kilo's zal verlossen. Alle schema's en adviezen ten spijt,
hoe goed ze ook zijn: als je cliënt er maar niet in slaagt dit (blijvend) in de
praktijk toe te passen, loop je het risico dat hij of zij ook bij jou een nieuwe
faalervaring opdoet.
Zelf werk ik zelden nog met adviezen. Mijn begeleiding kenmerkt zich door
een meer diepgaande relatie met de cliënt. Eetgedrag staat namelijk niet
op zichzelf, maar is onderdeel van een groter geheel, het verhaal van de
cliënt. Zonder de functie van eten (of diëten) aan te raken, is het geven
van voedingsadvies vaak zinloos, zelfs als het advies een gewone,
gezonde levensstijl is, die niet gefocust is op het verliezen van gewicht.
Door een andere benadering te volgen, weg van het zoveelste advies,
ontgroeien de cliënten hun oude patronen. Ze leren nieuw gedrag, omdat
het oude niet meer zo nodig is.
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Wat deelnemers uit de vorige trajecten
zeggen:
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Waarom dit soort traject?
Hoeveel cursussen rond gedragsverandering volgde je al? Technieken
om te motiveren, omgaan met emo-eten, inzicht in eetstoornissen, ... Er
bestaan best goede, kwalitatieve opleidingen. Ook boeken kunnen heel
wat waarde bieden. En toch...
Veel diëtisten doen hiermee echter hetzelfde als hun cliënten.
Consumeren, maar niet verteren! Het is niet omdat je de kennis opdeed,
dat je hem ook effectief toepast. Misschien bleef de inhoud te
theoretisch, twijfelde je hoe je hem praktisch inzet of misschien merk je
toch enige onzekerheid om er concreet mee aan de slag te gaan.
We weten dat onze cliënten een coach kunnen gebruiken, iemand die
mee kijkt en die andere perspectieven kan bieden.
Waarom denken wij dat we zelf wél zonder kunnen?
Zelf volgde ik al talloze opleidingen en workshops in de psychotherapie,
maar ben ik vooral ook in supervisie met andere therapeuten, volg ik
leertherapie, heb ik geregeld losse ad hoc calls om een ander licht te
helpen schijnen op een casus waarop ik vast loop, ...
Het is de combinatie die net zo krachtig is.
Daarom is dit traject geen losse cursus die je één keer volgt ... en waar
je vervolgens niets meer mee doet. Het traject van 6 maanden biedt een
mix van theorie, implementatieworkshops, supervisie, en nog veel meer.
Alleen zo krijg je het écht in de vingers.
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Doelstellingen
Wat je met dit traject leert?
Een relatie opbouwen met je cliënt die meer diepgang kent
Het versterken van de eigen mogelijkheden van de cliënt
Het vergroten van de flexibiliteit van de cliënt ten aanzien van niethelpende overtuigingen
Het actief veranderen van de mindset van cliënten (leren denken in
oplossingen in plaats van denken in problemen)
Minder focussen op resultaten (hoe doe je dat zelf en hoe help je
je cliënt hierbij?)
Milder zijn voor je cliënt én voor jezelf
Het begeleiden van cliënten tot
een duurzame gedragsverandering,
door de achterliggende functies van
hun (di)eetgedrag aan te pakken

A major benefit of coaching is
having someone who helps you see
your strengths and weaknesses
and use them to accomplish your
goals.
~ Kim Palmer
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Methodes en principes die je zal leren
Mijn werkwijze is gebaseerd op diverse therapievormen binnen de
contextuele gedragstherapie, onderbouwd met RFT (Relational Frame
Theory), vermengd met all-round coachingskills die ik in andere opleidingen
leerde.
Je leert op een pragmatische manier principes inzetten uit ACT
(Acceptance & Commitment Therapy), DGT (Dialectische gedragstherapie)
en positieve psychologie, wat bijdraagt tot het verhogen van de
psychologische flexibiliteit van cliënten. Het geheel wordt overgoten met
een sausje van compassiegericht werken. Ik maakte de concrete
vertaalslag van deze principes naar coaching in de diëtistenpraktijk, zodat
duidelijk wordt hoe je specifiek met de moeilijkheden van jouw cliënten kan
omgaan.
Je verwerft inzicht in de functie van gedrag, hechtingsstijlen en
traumasensitiviteit, zodat wij als diëtisten niet in het vaarwater komen van
psychotherapeuten
en
duidelijker
kunnen
inschatten
wanneer
samenwerking, dan wel doorverwijzing aangewezen is.
Mooie extra bonus: deelnemers aan de vorige rondes gaven aan dat het
traject hen ook geholpen heeft om zelf anders in het leven te staan!
Zo geef je een cadeau aan jouw cliënten én aan jezelf.
“Psychological flexibility is the ability to adapt to a situation with
awareness, openness, and focus and to take effective action, guided by
your values.”
― Russ Harris
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Praktisch
Het volledige traject zal online doorgaan, om onnodige verplaatsingen te
vermijden. Zo kan dit ook gemakkelijk in ieders drukke agenda ingepast
worden.
Het traject bestaat uit 3 delen:
1. Een online videocursus met alle theorie en bijbehorende
werkdocumenten. Je krijgt toegang tot modules die stelselmatig
beschikbaar komen. Je verwerkt deze theorie op je eigen tempo en
volgens je eigen planning. De cursus blijft levenslang ter beschikking,
dus je kan hier steeds op terugvallen. Gedurende de duur van het
traject kan je ook vragen over de theorie stellen via de bijbehorende
discussietool.
2. Online workshops waarin je de kans krijgt om extra vragen te stellen,
casussen te bespreken, oefeningen zelf te ervaren, demo's te zien
van hoe je de theorie in de praktijk omzet, zelf te oefenen, feedback te
krijgen op wat je zelf doet in sessie, ... Hier ga je voor implementatie
van alles wat je leerde, zodat je deze manier van werken helemaal
eigen kan maken. Alle workshops worden opgenomen en komen
binnen de 24u online. Zo kan je altijd alles opnieuw herbekijken, maar
hoef je ook niets te missen indien je er toch eens niet live bij kon zijn.
Ook wanneer je er niet live bij was, kan je nog steeds vragen stellen
via de discussietool.
3. Een discussieplatform om casussen te bespreken. Hier zal je
kunnen oefenen in het maken van functie-analyses van gedrag, en zal
je extra vragen kunnen stellen over cliënten met wie je vastloopt. Je
leert ook van elkaar, door mee te denken over de casussen van de
andere deelnemers.
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Timing
Het traject gaat van start op do 2/9/'21 om 18:00 met de
introductiesessie en eindigt met een laatste workshop op do 24/3/'22.
De workshops worden gepland op
verschillende dagen en tijdstippen
in de week, om zo veel mogelijk
mensen de kans te geven om er
toch regelmatig live bij te zijn,
ondanks
eventuele
vaste
werkdagen bij een werkgever.
De data van deze workshops zijn:
di 21/09/'21 - 9:00
di 05/10/'21 - 12:00
vr 22/10/'21 - 14:00
di 09/11/'21 - 9:00
do 25/11/'21 - 14:00
di 07/12/'21 - 13:00
wo 22/12/'21 - 9:00
vr 14/01/'22 - 13:00
di 25/01/'22 - 15:00
wo 09/02/'22 - 9:00
di 22/02/'22 - 15:00
do 24/03/'22 - 13:00
Aanwezigheid bij deze workshops is sterk aangeraden, maar niet verplicht.
Kon je er niet bij zijn, kan je via het online platform steeds de sessie inhalen.
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Jouw investering om je begeleiding naar
een hoger niveau te tillen
Je kan zowel kiezen voor een eenmalige betaling, als voor gespreide
betaling (in 5 schijven).
Tot en met 31/7/'21 geniet je van een early bird korting.

Eenmalige
betaling

Gespreide
betaling

€1449

€305

€1299

Early bird korting geldig t.e.m. 31/7/'21
Levenslang toegang tot alle
theoriemodules en werkdocumenten
via een online leerplatform
13 interactieve workshops
Extra ondersteuning en hulp bij
casussen via het discussieplatform
gedurende het hele traject
Betalingstermijn:
1. bij inschrijving

€275

(Betaling in 5 schijven)

Early bird korting geldig t.e.m. 31/7/'21
Levenslang toegang tot alle
theoriemodules en werkdocumenten
via een online leerplatform
13 interactieve workshops
Extra ondersteuning en hulp bij
casussen via het discussieplatform
gedurende het hele traject
Betalingstermijnen:
1. bij inschrijving
2. voor 1/9
3. voor 1/10
4. voor 1/11
5. voor 1/12

* alle prijzen zijn excl. BTW
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Hoe kan je je inschrijven?
Heb je nog bijkomende vragen of wil je even aftoetsen of mijn manier van
werken jou ligt?
Neem dan deel aan de decision call via Zoom op woe 7/7/'21 om 20u.
Ik licht dan verder toe hoe ik werk, hoe het traject er uit ziet en
beantwoord al je vragen. Laat me even weten of je hier graag aanwezig
bij wil zijn, dan bezorg ik je de Zoom-link.
Kan je er op dat moment niet live bij zijn? Dan krijg je achteraf de
recording van deze call opgestuurd.
Nu al helemaal overtuigd dat je deze diepgaande vorm van begeleiding
wil kunnen bieden aan je cliënteel? Stuur me een berichtje op
jessica@jessifiedhealth.be om je meteen in te schrijven en zeker te zijn
van jouw plaats in deze derde ronde.
Opgelet: het aantal deelnemers zal worden beperkt.

