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Life Coaching Verdiepingsopleiding 2022 

 
 

 

Het doel van de verdiepingsopleiding:  

Tijdens de verdiepingsopleiding gaan we ons verdiepen in het wereldmodel, de scrambles en de 

hefbomen. De belangrijkste stappen (stap 1, 2 en 3) van het NAC Life Coach model.  

 

Om deze verdiepingsstap te zetten, maken we gebruik van het E-book: De 7 Life Coach stappen van 

het NAC model. In dit E-Book staan veel coach technieken die bij de 7 stappen horen. Hieronder in het 

programma zie je daar een opsomming van. 

 

 

Inhoud opleiding: 

• E-book: De 7 Life Coach stappen van het NAC Coach Model, incl. alle coach technieken die bij de 7 

stappen horen. (dit E-Book ontvang je uitgepint me te post) 

• 7x NAC Life Coach Verdiepingswebinars van 1,5 uur 

• Live webinar 1: Begrijp de leefwereld van de klant   

• Live webinar 2: Samen oefenen coachvaardigheden   

• Live webinar 3: Versterk de innerlijke motivatie 

• Live webinar 4: Samen oefenen coachvaardigheden 

• Life Webinar 5: Doorbreek het beperkende patroon  

• Live webinar 6: Samen oefenen coachvaardigheden 

• Live webinar 7: Verdieping in het coachmodel ‘De Vijf paden’ 

 

Ter info: elk webinar wordt opgenomen en kan je ook achteraf terugkijken 

 

 

Certificaat: na afloop ontvang je jouw Life Coaching Verdieping certificaat 

______________________ 

 

Bonus verdiepingswebinar: Verdieping in het coachmodel ‘De Vijf paden’ 

 

De coach heeft vijf paden (wegen) ter beschikking. Het zijn paden en geen coaching methode of -

strekkingen. Elk pad heeft zijn eigen vraag- en interventietechniek. Tijdens de Life Coach Professional 

heb je al de eerste 3 paden geleerd. In dit webinar krijg je er nog eens 2 paden bij. Pad 4 en 5.  

Je leert er alles over tijdens deze dit webinar.  

 

De vijf paden 

Pad 1: Hulpbronnen activeren 

Pad 2: Succesverhalen inzetten 

Pad 3: Obstakels overwinnen  

Pad 4: Faits Divers vergelijken 

Pad 5: Appreciatie ontwikkelen 

 

Dit webinar wordt geven door Marc Labé, trainer van de Health Balance Group.  
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Meer uitleg N.A.C. Life Coach 

verdiepingswebinars 
 

Verdieping in het NAC LIFE COACH MODEL 

 

Live webinar 1: NAC stap1 Begrijp de leefwereld van de klant   

Blz. 3 t/m 15 

• Identificeer algemene beeldspraak 

• Identificeer controlerende regels 

• De Triade / De Emotionele Trein 

• Identificeer belangrijke waarden 

• Identificeer controlerende ankers 

• Waarden 

• Identificeer het wereldmodel 

• Aangeleerde hulpeloosheid 

• Identificeer de wereldopinie 

• Duidelijk resultaat: Identificeer huidige & gewenste toestand 

• Metaprogramma’s 

 

Live webinar 2: Samen oefenen in NAC stap1 Begrijp de leefwereld van de klant   

 

Life webinar 3: NAC stap2 Versterk de innerlijke motivatie 

Blz. 16 t/m 32. 

• Rapport 

• Voorkadering 

• Citaten 

• Tijdsvervorming 

• Dickens fase I 

• Dickens fase II 

• Congruentie 

• Aanpassing van de regels fase I 

• Dubbel gebonden  

• Pijn gerelateerde vragen 

• Verkeerde vooronderstelling 

• Overladen 

• Trance 

• Persoonlijke kracht 

• Fysieke bedreiging 

• Inconsequente waarden 

 

Live webinar 4: Samen oefenen in NAC stap2 Versterk de innerlijke motivatie   

 

Life Webinar 5: NAC stap3 Doorbreek het beperkende patroon   

Blz. 33 t/m 41 

• Gebruik van associëren en dissociëren 

• Inhoud vervormen 

• Twijfel veroorzakende vragen 

• Niet overeenstemmend antwoord 

• Schokkende vragen 
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• Tegenovergestelde geloofsovertuigingen 

• Uit het kader stappen 

• Dwangmatig uitblazen 

 

Live webinar 6: Samen oefenen in NAC stap3 Doorbreek het beperkende patroon 

 

Live webinar 7: Verdieping in het coachmodel ‘De Vijf paden’ 

De vijf paden 

Pad 1: Hulpbronnen activeren 

Pad 2: Succesverhalen inzetten 

Pad 3: Obstakels overwinnen  

Pad 4: Faits Divers vergelijken 

Pad 5: Appreciatie ontwikkelen 

 

 

Exclusief voor (Life) Coaches 
 

Exclusief 

Deze verdiepingsopleiding is voor (Life) Coaches. 

 

Trainers 

Deze verdiepingsopleiding wordt gegeven door Marcel Sanders. Het bonus verdiepingswebinar door Marc 

Labé. 

 

Datums live webinars 

Life webinar 1: donderdag 8 sept. 2022 – van 19.00 tot 20.30 uur - Begrijp de leefwereld van de klant   

Life webinar 2: donderdag 22 sept. 2022 – van 19.00 tot 20.30 uur - Oefenen coachvaardigheden 

Life webinar 3: donderdag 6 okt. 2022 – van 19.00 tot 20.30 uur - Versterk de innerlijke motivatie 

Life webinar 4: donderdag 20 okt. 2022 - van 19.00 tot 20.30 uur - Oefenen coachvaardigheden 

Life webinar 5: donderdag 10 nov. 2022 – van 19.00 tot 20.30 uur - Doorbreek het beperkende patroon 

Life webinar 6: donderdag 24 nov. 2022 – van 19.00 tot 20.30 uur - Oefenen coachvaardigheden 

Life webinar 7: donderdag 08 dec. 2022 – van 19.00 tot 20.30 uur - Verdieping ‘De Vijf paden’ 

 

Investering 

7 webinars + opnames en het e-book uitgeprind met de post thuisgestuurd. € 246,- excl. BTW. 

Je mag in 4 maandelijkse termijnen van € 61,50 excl. BTW betalen als je dit prettiger vind. 

 

Aanmelding 

Stuur een mail naar marcel@healthbalance.nu of WhatsApp bericht aan Marcel 0611424494 en meld je 

aan. 

 

Ik verheug me erop om je te mogen begroeten.  

 

Met passievolle groet,  

Marcel Sanders 

mailto:marcel@healthbalance.nu

