De coachopleiding start met tien supervisiebijeenkomsten. Daarin verbreden de deelnemers hun
perspectief door van elkaars praktijk te leren, verdiepen zij de theorie en verfijnen zij hun eigen
vaardigheden in het Werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën. Alle facetten van het SoNeStraparadigma komen aan de orde. Daarin is veel aandacht voor de Kunst van het Vragen stellen, voor
taal en voor het spelen met technieken en instrumenten. Deelnemers oefenen hierin al met
elkaar op coachingsvaardigheden. Zij breiden hun portfolio uit tot tien casussen, waar minimaal in
vijf casussen alle facetten van het Werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën zichtbaar zijn
uitgevoerd.
Op de supervisie volgen tien Train-de-coach bijeenkomsten. Deelnemers leren coachingsvaardigheden die zij verbinden met de werkwijze van SoNeStra; het paradigma, de kernwaarden,
theorie, instrumenten, technieken en vaardigheden. In de coaching staan zij model voor de
werkwijze van SoNeStra, vertellen zij over eigen praktijkervaring, sluiten aan bij de aanwezige
kennis en ervaring van collega’s en creëren beweging in de professionele ontwikkeling van
collega’s, individueel, als team en/of in een groep. De coach heeft ook een rol in het creëren van
alignment tussen werkwijze, organisatie en beleid. De deelnemers houden hun portfolio bij
tijdens de bijeenkomsten en geven een eindpresentatie over een thema die hun speciale
belangstelling heeft.
De Train-de-coach bijeenkomsten hebben allen een focus verbonden aan de kernwaarden van
SoNeStra:
1. Het SoNeStra-paradigma: coaching &het doorlopen van de wyber.
2. Ontwikkeling door beweging: coaching & spelregels, speelregels en speelruimte.
3. Niet weten is een kracht: coaching & het Verhaal en de Kunst van het Vragen stellen.
4. Onafhankelijkheid in verbondenheid: coaching & het Netwerkkompas.
5. Ieder perspectief telt: coaching & het FamilieNetwerkBeraad.
6. Perspectieven verbinden: coaching & samenwerken in een Actieteam.
7. Voortbouwen op het fundament: coaching & alignment en dynamiek.
8. De kracht van de coach: individuele eindpresentatie van de coaches.
Voorwaarden tot deelname:
Medewerkers die willen opteren voor deelname aan de coachopleiding moeten minimaal aan de
volgende voorwaarden voldoen:
 Werkzaam als uitvoerend werker met ruime ervaring in het Werken vanuit Sociale
NetwerkStrategieën. Dit betekent minimaal:
o een certificaat van de vierdaagse basistraining;
o een portfolio van zes casussen; waar minimaal in drie casussen alle facetten van het
Werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën zichtbaar zijn uitgevoerd.
 In de portfolio documenteert de deelnemer het proces en de uitkomsten van deze zes
casussen door bijvoorbeeld foto’s, van bijvoorbeeld genogrammen, reflecties, videoopnames.
 De portfolio is de basis voor een selectiegesprek met SoNeStra met aandacht voor de
motivatie om coach te worden en eventuele ervaringen als coach.
 De medewerker verdiept zich in de theoretische achtergronden van het Werken vanuit Sociale
NetwerkStrategieën.
 Na afronding van de opleiding volgt de coach twee inspiratiedagen per jaar bij SoNeStra om
ontwikkelingen te volgen, kwaliteit te bewaken en de certificering te updaten.

 De coach tekent voor de start van het traject een overeenkomst met SoNeStra voor de inzet

als coach, het gebruik van materiaal en het waarborgen van kwaliteit.
Deelnemers die de coachopleiding met succes volgen kunnen in gesprek gaan met SoNeStra om
een traject te volgen tot advanced coach, master coach en/of trainer.
Locatie:
Trainers:

Supervisie: Den Bosch, Train-de-coach: Ouderkerk aan de Amstel
Riny Moonen (supervisie) en Riet Portengen (train-de-coach)

SoNeStra streeft er naar de coachopleidingen in te vullen met deelnemers van verschillende
organisaties om zo ervaring en uitwisseling te bevorderen. Mocht dit vragen om huur van een
externe locatie dan zullen de kosten hiervan hoofdelijk onder de deelnemers worden verdeeld.
Indien de coachopleiding op kantoor van SoNeStra in Ouderkerk aan de Amstel plaatsvindt dan
zijn er geen locatiekosten.
Voor aanvullende informatie, vragen en opgave deelname: info@sonestra.nl of Anne Scheltes;
tel.nr. 06 43236163

