
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aanleiding  
In 2018 is er een maatwerktraining voor de VCC-leden aangeboden door Jakob van Wielink van 
de School voor Transitie. Aan deze 3-daagse training hebben 6 leden meegedaan. Zowel de 
leden als Jakob evalueerde deze training zeer enthousiast. In 2019 mogen we wederom in 
samenwerking met Jakob deze training exclusief voor onze leden aanbieden. Training Essentials 
van Secure Base Coaching. 
 
Over secure bases  
Een Secure Base is een persoon die, of een plaats, doel of object dat een gevoel van bescherming, 
veiligheid en zorg verschaft (Caring). Het is tegelijkertijd bron van inspiratie en energie zodat we op 
onderzoek kunnen gaan, uitdagingen aannemen en risico’s durven nemen (Daring). 
 

Hechtingsgedrag is onlosmakelijk verbonden met mensen. Mensen hechten zich aan andere 
mensen, aan plaatsen, organisaties en doelen en mensen verbinden zich er daardoor mee. Dat 
inspireert hen en maakt vanuit veiligheid en zekerheid vitale krachten los. Krachten die benut 
kunnen worden door mensen uit te dagen hun volle potentieel te bereiken.  

 
(Transitiecirkel: George Kohlrieser, Jakob van Wielink e.a.) 

 
Hechten en afscheid nemen zijn echter onlosmakelijk met elkaar verbonden, zoals zichtbaar is op 
de Transitiecirkel. Ook in en rond het werk als christencoach speelt verlies van verbinding door 
teleurstelling of frustratie. Veerkracht is het vermogen van mensen om (samen met collega’s) de 
gehele cirkel te doorlopen waardoor ze zich weer opnieuw kunnen hechten, de verbinding weer 
aan kunnen gaan. Hierdoor kunnen zij opnieuw geïnspireerd worden om uitdagingen aan te gaan 
en doelen te bereiken.  
 
Om de cirkel rond te kunnen maken, is het van cruciaal belang dat we zicht hebben op en ons 
verbinden met onze secure bases.  
 
Essentials van Secure Base Coachen  
Tijdens een driedaagse, intensieve maatwerktraining voor de VCC, worden deelnemers toegerust 
met een basisraamwerk in het werken met Secure Bases.  
 
 



De opzet ziet er als volgt uit.  
Dag 1 De Basis: een secure base  

• Wat zijn secure bases?  

• Achtergronden, theorie en toepassingen van de hechtingstheorie  

• Over leren en ontwikkelen, falen en succes  

• De eigen secure bases in kaart brengen  
 
Dag 2 Opgroeien in verbinding  

• Intimiteit en verbinding vormgeven in leven en werk  

• De Schrift als inspiratiebron en venster op (verloren) verbindingen  

• Gebrokenheid als uitnodiging naar heelheid  

• De rol van emoties in het werk van de secure base coach  
 
Dag 3 De roeping  

• De terugkeer van het verlorene  

• Transitie als een proces van je roeping vinden of verdiepen  

• Conflict als toegangspoort naar verbinding en groei  
 
Op elk van de dagen is er ook ruimte voor persoonlijk werk. De dagen staan in het teken van 

ervaren, verkennen en verbinden. Theorie dient als onderlegger voor persoonlijke 

ontmoetingen.  

 

Praktische gegevens  

• Trainer en Cursusleider; Jakob van Wielink. Medetrainer; Greet Flippo. 

• 3 dagen 5, 6, 7 juni 2019 (woensdag t/m vrijdag 09.30 tot 17.00) 

• Boek; Laat je niet gijzelen van George Kohlrieser 

• Certificaat na deelname 

• Investering € 995,- p.p. excl. accommodatiekosten  

• Accommodatieprijs voor de cursus (ZONDER overnachting) is €120,- voor 3 dagen, dit is 
inclusief koffie, thee en lunch. 

• Totaalprijs €1115,- voor 3 dagen training inclusief lunch, koffie, thee en het boek. 
Omdat De School voor Transitie een CRKBO erkende instelling is, zijn de opleidingskosten 

vrijgesteld van BTW. 

Om te overnachten verzoeken we je rechtstreeks bij Conferentieoord de Poort te reserveren, er 

zijn diverse mogelijkheden. 

Locatie: Conferentieoord de Poort Groesbeek 

https://www.depoort.org/index.php 

 

 

 

https://www.depoort.org/index.php


Over De School voor Transitie  
Wij begeleiden organisaties, hun leiders en medewerkers in het worden van een secure base: 
een plek waar het plezierig is om te werken en te leren en waar je wordt uitgedaagd het beste in 
jezelf en anderen naar boven te halen. Dat zijn high performance omgevingen waar de 
individuele, team- en organisatiedoelen worden overtroffen. Daarnaast leiden wij professioneel 
begeleiders op in het worden van een secure base in hun vakgebied.  
Voor ons zijn verbinding en dialoog sleutelwoorden. Alle duurzame groei en noodzakelijke 
verandering ontstaan door verbinding met jezelf, je waarden, drijfveren en talent en met de 
voortdurend veranderende wereld om je heen. Deze groei en verandering noemen wij transitie.  
De School voor Transitie is dé expert die de wereld van persoonlijke groei en leiderschap 

samenbrengt met de praktische werkelijkheid van elke dag. Onze manier van werken? 

Verdieping waar dat mogelijk is, vertraging waar dat nodig is, versnelling waar het kan en altijd 

vanuit respect en betrokkenheid bij de business, organisaties en professionals waarvoor we 

werken en waarvan wij de taal spreken. 

www.deschoolvoortransitie.nl 

 

http://www.deschoolvoortransitie.nl/

