
Het MNR zet samen met InterCoach 'coaching' weer op de kaart

Impressieverslag workshop: ‘Werken met Coachingsvaardigheden’ dinsdag 
15 mei 2012

Om  concreet  invulling  te  geven  aan  de 
“Giving  back-gedachte”  hebben  de  MNR-
coaches,  die  de  opleiding  tot  coach  bij 
InterCoach  hebben  afgerond,  op  15  mei 
2012,  met  veel  enthousiasme,  de 
workshop:  “Werken  met 
Coachingsvaardigheden”,  verzorgd.  Deze 
middag  kwam tot  stand  in  samenwerking 
met InterCoach en één van de docenten.

Gedachte  achter  de  workshop  was  om  MNR-leden  én  andere  belangstellenden 
kennis te laten maken met het thema coaching. En ze te laten ervaren wat coaching 
kan  betekenen  voor  de  (persoonlijke)  ontwikkeling  en  hoe  coaching  kan  worden 
ingezet als ontwikkel-instrument binnen de rijksoverheid. Ook werden de deelnemers 
geïnformeerd  over  het  coachingsaanbod  vanuit  de  MNR-coaches  en  InterCoach 
alsook over de opleidingsmogelijkheden bij Intercoach.

Tijdens deze workshop hebben een dertigtal  deelnemers,  kunnen stilstaan bij  de 
essentie van coaching en bij het thema coaching & diversiteit. De workshop werd  
geopend  door  Tieneke  Dijkstra  (programmamanager  Topsegment  bij  InterCoach) 
onder  begeleiding  van  Joy  Bindraban.  Tieneke,  oprichter  van  InterCoach, 
benadrukte dat het van groot belang is dat een netwerk als het MNR en InterCoach 
verbinding blijven zoeken. 
Er was een goede interactie tussen de deelnemers en het panel, bestaande uit vijf  
coaches. Ook werden bij herkenbare thema's, zoals (on)zichtbaarheid en profilering, 
tijdens de sessie, stilgestaan. 

Ruime  aandacht  was  er  vervolgens  voor  de 
workshop  de  “Vier  vragen”,  te  weten:  Is  het 
waar? Kun je absoluut weten dat het waar is? 
Wat gebeurt er wanneer je die gedacht gelooft? 
Wie zou je zijn zonder die gedachte? Margreet 
van  Persie  en  Marianne  Blokvoort,  die 
gespecialiseerd  zijn  in  het  werk  van  Byron 
Katie, gaven de deelnemers een demonstratie 
wat  de  diepere  kracht  van  een  set  van  vier, 
welke op het eerste gezicht eenvoudige vragen 
lijken. De deelnemers hebben daarna in tweegesprekken hun eigen ervaring met het 
stellen van de vier vragen kunnen delen.
Het  werk  van  Byron  Katie,  The  Work  is  een  onderzoekende  en  niet-oordelende 
werkwijze die je leert  kijken naar je eigen 'gedrag',  namelijk je eigen manier van 
kijken. Deze werkwijze werd door de deelnemers als een waardevolle  eyeopener 
ervaren.

Onze dank voor deze leerzame en inspirerende workshop gaat uit  naar:  Danielle 
Boonman, Alice de Haan, Saniye Celik, Lydia Telgt, Karinne Luisa, Mikel Goedhoop, 
Margreet van Persie, Marianne Blokvoort en Joy Bindraban.

Meer informatie over InterCoach: www.intercoach.org


