
Parallelle processen  
Een masterclass voor trainers en (team)coaches

Vraag je je wel eens af:
‘Waarom vervallen deelnemers in die 
organisatie of in die specifieke sector 
toch altijd in dezelfde soort discussie/ 
patronen?’ Je hebt aandacht voor alle 
aspecten van het leer- coachproces, voor 
didactiek en ook de groepsdynamiek 
wordt nadrukkelijk meegenomen en 
toch…. Of denk je wel eens: ‘Altijd weer 
diezelfde excuses om niet aan bepaalde 
opdrachten mee te doen, dat moet maar 
eens veranderen!’  Maar wat je ook doet, 
het gedrag lijkt wel onuitroeibaar….

Locus organiseert voor jou, als een 
van onze gewaardeerde collega’s, 
deze Masterclass op 21 oktober 2016.
De interactieve masterclass voor trainers 
en (team)coaches wordt verzorgd door 
Gorry Cleven. Gorry is coach, super-
visor en therapeut en o.a. schrijfster 
van het boek Teams in welzijns- en 
gezondheidszorg; ontwikkeling en 
begeleiding. 

Je kunt dynamieken uit je eigen trajec-
ten bespreekbaar maken en ook samen 
met collega’s uit het werkveld van 
gedachten wisselen.
De masterclass omvat de volgende 
thema’s:
•	Kwaliteiten van medewerkers, valkuilen 

voor trainers en (team)coaches
•	Niet Omdenken maar Doordenken
•	Handvatten om belemmerende patro-

nen bespreekbaar te maken.

We hopen jou te ontmoeten tijdens 
deze masterclass!

Locus Masterclass

Praktische informatie

Datum en tijd:
21 oktober 2016 van 9.30 tot 16.30 uur 
(inclusief lunch) 
Locatie: 
C-Mill, Jan Campertstraat 5, Heerlen
Kosten: 
€ 310,00 inclusief BTW 
Aanmelden:
Per mail tot uiterlijk 30 september 

Locus Training, Coaching & Advies
Jan Campertstraat 5 • 6416 SG Heerlen

Tel 045 511 34 37 • info@locustraining.org

www.locustraining.org

Dan zouden parallelle processen wel 
eens van invloed kunnen zijn…
Parallelle processen zijn de meest onder-
schatte dynamieken die van invloed zijn 
op de interactie en dus communicatie 
en functioneren in een organisatie en 
dus ook in jouw traject, training of coa-
ching. Als intern coach/trainer en ook 
als extern ingevlogen trainer/coach.
De specifieke doelgroep waarvoor een 
organisatie, in bijvoorbeeld zorg en 
welzijn, onderwijs of het sociale domein, 
werkt is van invloed op alle interactie-
patronen. 

Het begint met de interactie tussen 
cliënt en medewerker en zet zich verder 
door in de organisatie. Daarnaast trekt 
de dynamiek van de doelgroep ook een 
bepaald soort medewerker aan en ook 
dit is van invloed op elk proces.
Elk veranderproces, elke training of 
coachvorm heeft te maken met dit 
proces en heeft impact op het verwach-
tingspatroon en uiteindelijke resultaat.


