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Programma en aanmeldformulier 
“Gesprekken met Impact” 
- 4 maanden programma - start September 2017 – 

 

1. Introductie 
 

Gesprekken met Impact is een intensief programma van vier maanden voor coaches, supervisoren, 
managers, leidinggevenden en adviseurs die gesprekken naar een hoger niveau van vertrouwen 
willen tillen. 
 

“9 van de 10 gesprekken in organisaties slaan de plank mis” (Stanford University) 
 

Soms zeggen mensen “ik heb geen tijd voor diepgaande gesprekken – dat duurt me te lang”.  
Gesprekken met Impact geeft tools en methodieken waarmee je snel de verbinding maakt en 
gesprekken voert die leiden tot meer vertrouwen en co-creatie. 
 
Onze wereld is op alle fronten aan het verschuiven van “IK-gecentreerd” naar “WIJ-gecentreerd’.  
Gesprekken met Impact geeft inzicht en biedt handvatten om deze verandering te versnellen in 
gesprekken. 

 

 

2. Wat is Conversational Intelligence®?   
 

Het programma Gesprekken met Impact is voor een groot deel gebaseerd op de concepten van 
Conversational Intelligence®, afgekort C-IQ, van organisatie-antropoloog en top executive coach 
Judith E. Glaser, auteur van 7 boeken waarvan 4 bestsellers.  
 
C-IQ is een raamwerk voor verandering, een perspectief op menselijke interactie op het snijvlak van 
communicatieve gedragswetenschap, culturele antropologie, neurochemie en -biologie en de 
systeembenadering van relaties. 
 
De manier waarop we met elkaar omgaan bepaalt de kwaliteit van onze relaties. En onze relaties zijn 
de bouwstenen van gezondheid, kwaliteit en productiviteit van de samenwerking.  
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3. Wie zijn wij?   
 
 

Wij zijn Olaf Beelen en Sonja Vlaar. We zijn professioneel coach, 
trainer en consultant voor leiders, teams en organisaties. Wij helpen 
onderling vertrouwen binnen samenwerkingsverbanden (tussen 
collega’s, in teams, in en tussen organisaties) te vergroten en 
blijvende gewenste verandering te bereiken.  
 

 

 

 

Onze gedeelde opleidingsachtergrond en ervaring zit o.a. in ORSC (Organization and Relationship 
Systems Coaching van CRR Global) en TPC (Team Performance Coaching van Team Coaching 
International). We zijn -als de eerste twee Nederlanders- gecertificeerd als Conversational 
Intelligence® Coach bij het CreatingWE Institute en Benchmark Communications, Inc. van CEO Judith 
E. Glaser. Voor meer informatie zie www.creatingwe.com. 
 
In november 2016 zijn wij gestart met het introduceren van Conversational Intelligence® in het 
Nederlandse taalgebied. Als ‘ambassadeurs’ maken we ons sterk om die vertaalslag te maken omdat 
we van mening zijn dat dit - academisch goed onderbouwde - gedachtengoed antwoorden geeft op 
zeer actuele vraagstukken.  
In het voorjaar 2017 hebben we een eerste groep deelnemers ondersteund met het programma 
Gesprekken met Impact. Dit najaar starten we een tweede groep. 

 

4. Waarom Gesprekken met Impact 
 

Een verschuiving van een IK-gerichte benadering naar een WIJ-gerichte benadering is noodzakelijk 
om speler te blijven als individu en als team in de organisatie en in de maatschappij. 
 
Veranderingen gaan sneller dan ooit, doen een groot appèl op ons aanpassingsvermogen, vragen om 
creativiteit en innovatie. En dat alles heeft als fundament de manier waarop we communiceren. In 
gesprekken ontstaat wantrouwen of vertrouwen, in gesprekken maken we contact, leggen we 
verbindingen, veranderen we samen de wereld. Door ons te bekwamen in C-IQ competenties leren 
we beter samen te werken en kunnen we bergen verzetten. 
 
Gesprekken met Impact geeft je inzicht hoe ieder gesprek diepe impact heeft. Naarmate je meer 
inzicht hebt in de patronen van gesprekken en de C-IQ tools kunt toepassen ben je in staat om 
gesprekken als een architect te ontwerpen opnieuw te construeren en een duurzaam fundament te 
geven. Ieder gesprek op zichzelf; gesprek na gesprek. 
 
Het programma is geen training tot C-IQ coach en ook geen persoonlijke coaching met C-IQ tools. 
Het is onze bedoeling dat je kennismaakt met deze aanpak. Als je belangstelling hebt om je te 
professionaliseren als C-IQ coach of C-IQ trainer, neem dan s.v.p. contact op, dan informeren we je 
graag hierover. 

 

http://www.creatingwe.com/
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5. Welke impact? 
 
Woorden hebben de macht om onze hersenen te veranderen. Ze zetten de productie aan van 
hormonen en neurotransmitters, ze prikkelen lijfelijke systemen en zenuwpaden en ze hebben 
invloed op onze emoties en gedachten. 
 
Onze kijk op de wereld, op anderen en op onszelf, verpakken we in woorden. Dáármee beïnvloeden 
we elkaars beleving en ontdekken we nieuwe gezichtspunten. 

 
Door te leren begrijpen hoe 
gesprekken de verschillende 
delen van ons brein 
aanspreken, door te snappen 
dat die brein-onderdelen 
allemaal op een andere 
manier ‘luisteren’, kunnen we 
ons luisteren sturen. En de 
kwaliteit van hoe we luisteren 
bepaalt hoe we onze wereld 
interpreteren en betekenisvol 
duiden. 
 

 

 

In Gesprekken met Impact leer je welke patronen in gesprekken toegang geven tot verbinding en 
vertrouwen, en welke patronen angst en wantrouwen oproepen.  Je leert verbinden, je te 
committeren, te navigeren en je kunt op een gezonde manier samenwerken. 
 
In Gesprekken met Impact werken we met het gelijknamige boek “Conversational Intelligence - 
How Great Leaders BUILD TRUST and Get Extraordinary Results” van Judith E. Glaser (2015). 

 

6. Programma 
 

Het vier maanden programma Gesprekken met Impact is een blended programma dat verschillende 
leer-interventies combineert (voorafgegaan door een introductieworkshop, diverse datums april-
december 2017): 

 
1. Individueel intakegesprek van 90 minuten 
2. Individuele C-IQ Katalysator Analyse 
3. 4 maandelijkse online inhoudelijke modules van 90 minuten 
4. 4 maandelijkse online interactieve sessies van 90 minuten 
5. Huiswerk, tools en cases per module 
6. 24/7 deelname aan een online discussiegroep in een besloten professionele leeromgeving 
7. Live workshop van 1 dag met alle deelnemers en gasten. 
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Met uitzondering van de onderdelen 5 en 6 kunnen met alle onderdelen Permanente Educatie (PE) 
punten worden verdiend. Het maximum aantal contact-uren is 26 uren en dat is equivalent aan 6,5 
PE punten. 
 

6.1. Introductie workshop “de neurowetenschap van gesprekken”. 
We organiseren regelmatig introductie workshops van 2 uur waarbij we ingaan op de volgende 

onderwerpen: 

 neurochemie van gesprekken 

 vertrouwen en wantrouwen 

 prikkels en de conclusie-ladder 

 gelegenheid voor vragen en antwoorden. 

 

De introductieworkshop wordt ook losstaand aangeboden.  

 

6.2. Individueel intakegesprek 
Het individuele intakegesprek wordt in overleg gepland ongeveer twee weken voorafgaand aan de eerste 

inhoudelijke module. In dat gesprek van 1,5 uur worden de doelstellingen en verwachtingen van het 

programma besproken. Na het intakegesprek ontvang je een toegangscode voor de online modules in de 

speciaal hiervoor ingerichte digitale leeromgeving. 

 

Als je tijdens het intakegesprek besluit om toch niet mee te doen met het programma, dan wordt voor het 

intakegesprek € 250,- + 21 % btw in rekening gebracht. 

 

6.3. Individuele C-IQ Katalysator Analyse 
De ‘C-IQ Catalyst Tool’ is een gevalideerd en innovatief instrument voor zelfontdekking en reflectie en voor het 

analyseren van de chemie en patronen van gesprekken. 

 

Aan de hand van de vragen van de tool ontdek je welk gedrag het cortisol niveau naar beneden brengt en welk 

gedrag je oxytocine niveau doet stijgen. Je leert in de modules met welke gespreksinterventies je deze niveaus 

kunt reguleren zodat je gesprekken diepgaander impact krijgen.  

 

6.4. Inhoudelijke modules  
Gesprekken met Impact biedt vier maandelijkse inhoudelijke online modules van 90 minuten: 

 Module 1: van Exclusief naar Inclusief - van Oordelen naar Waarderen  

 Module 2: van Beperking naar Ruimte -  van Terughouden naar Delen  

 Module 3: van Overtuigen naar Ontdekken - van Voorschrijven naar Betrekken 

 Module 4: van Conformeren en Kritiek naar Samen Successen Vieren. 

 

Alle modules worden ondersteund met online werkmateriaal. De webinars worden opgenomen en in de 

leeromgeving geplaatst. Indien je om wat voor reden ook het webinar niet live kunt bijwonen dan kun je dit op 

een zelfgekozen moment bekijken en beluisteren via je persoonlijke inlog. 

 

6.5. Q&A, interactieve sessies 
Gesprekken met Impact heeft 4 maandelijkse online Q&A sessies met Sonja Vlaar en Olaf Beelen van 90 

minuten. Persoonlijke cases worden behandeld; er is er ruimte voor vragen, we doen enkele oefeningen en 

bespreken het huiswerk. 
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6.6. Huiswerkopdrachten 
Elke inhoudelijke module heeft individueel huiswerk: lezen van artikelen, het boek van Judith E. Glaser, 

opdrachten voor oefening in de praktijk met de C-IQ tools, cases etc. 

Voorafgaand aan iedere Q&A-sessie breng je een verslag in met je persoonlijke vragen en cases, zodat we ons 

kunnen voorbereiden. 

 

6.7. Besloten Leeromgeving  
24 uur per dag en 7 dagen per week deelname aan een professionele online besloten leeromgeving 

Gesprekken met Impact . 

Vragen, feedback en tips om van en met elkaar te leren staan centraal, zodat je elkaar kunt ondersteunen bij 

het toepassen van C-IQ competenties. 

 

6.8. Live Workshop “Over Grenzen” 
Een workshop van een hele dag op een nader te bepalen locatie en datum. Dit is inclusief een gezonde lunch. 

Het wordt een dag met afwisseling in werkvormen, korte praktische inleidingen op de tools en oefeningen. 

Van en met elkaar leren door te oefenen. Ook krijg je de gelegenheid om gasten mee te nemen aan wie je het 

gedachtengoed van C-IQ zou willen introduceren. Je ontvangt een flyer die je kunt gebruiken om je gasten uit 

te nodigen.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

7. Kosten, registratie en betaling 
 

Je investering voor het totale programma bedraagt € 1.800,00. Leden van LVSC krijgen 10 % korting. 
Op de factuur wordt 21 % btw in rekening gebracht. Deze prijsopgave geldt tot September 2017. 
Deze investering is inclusief de kosten voor de C-IQ katalysator tool, digitale hand-outs en 
opdrachten, tips en oefeningen. Het boek van Judith E. Glaser is niet inbegrepen. 
 
Aanmelding en Registratie  

Deelname is definitief wanneer het ingevulde aanmeldingsformulier door Attune is ontvangen en 
bevestigd. 
 
Betaling:  

Betaling in twee termijnen is mogelijk, dan wordt €30,- extra in rekening gebracht.  
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8. Data en tijden najaar 2017 
 

Individuele intake gesprekken: 

De individuele intakegesprekken worden in overleg gepland. 

 

C-IQ katalysator analyse: 

Deze tool wordt in modules 1 behandeld en we bieden de mogelijkheid voor een individueel terugkoppel-

gesprek. Dat gesprek is online en wordt in overleg gepland. 

 

Online inhoudelijke modules:  

Iedere 2e maandagavond van de maand van 19.30 - 21.00 uur: 

(11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december 2017) 

 

Q&A, interactieve sessies : 

Iedere 4e maandagavond van de maand van 19.30 - 21.00 uur 

(25 september, 23 oktober, 27 november, 18 december 2017) 

 

Live workshop: 

Waarschijnlijk op landgoed Bleijendijk in Vught: datum nog te plannen december/januari 2017/2018  

http://www.bleijendijk.nl. 

 

9. Aanmelding 
 

Mail het ingevulde formulier “Aanmelding Gesprekken met Impact” naar sonja.vlaar@attune.nl. Na ontvangst 

van je aanmelding en betaling, ontvang je verdere informatie.  

 

10. Certificaat 
 

Aan het eind van het programma ontvang je op verzoek een certificaat met vermelding van de modules die je 

hebt gevolgd alsook het aantal contacturen / PE punten per module. 

 

 

 

Heb je na het lezen van deze brochure nog vragen, neem dan gerust contact op!  
 
Stay Tuned.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Olaf Beelen en Sonja Vlaar  
 
Telefoon:  06 51762344  E-mail:  info@attune.nl    Website:   www.attune.nl 

 
 

 

http://www.bleijendijk.nl/
mailto:sonja.vlaar@attune.nl
mailto:info@attune.nl
http://www.attune.nl/
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Aanmelding  “Gesprekken met Impact”najaar 2017   

 

Hierbij verklaar ik mijn deelname aan het programma  “Gesprekken met Impact” (start september 

2017). 

☐ Ik betaal in één keer € 1800,- (vóór 1 september 2017) 

☐ als LVSC -lid krijg ik 10% korting en betaal € 1620,- (vóór 1 september 2017)  

☐ Ik betaal in twee termijnen met € 30,- administratiekosten.   

    1e termijn (vóór 1 september 2017) te weten € 930,- (LVSC € 840,-) 

    2e termijn (vóór 1 november 2017) te weten € 900,- (LVSC € 810,-) 

Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW welke in rekening wordt gebracht. 

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 
 
Voornaam:           ……………………………………………………………….. 
 
Achternaam:        ……………………………………………………………….. 
 
E-mailadres werk:   ………………………………………………………………… 
 
E-mailadres privé :       ………………………………………………………………. 
 
Telefoon:   ………………………………………………………………. 
 
Mobiel:                ……………………………………………………………….. 
  
 
BEDRIJFSGEGEVENS (indien van toepassing voor facturatie) 
 
Naam bedrijf:  ……………………………………………………………….. 
 
Naam contactpersoon: ……………………………………………………………….. 
 
Functie:   ……………………………………………………………….. 
 
PO nummer/ kenmerk: ……………………………………………………………….. 
 
E-mailadres:  ……………………………………………………………….. 
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Aanmelding “Gesprekken met Impact”najaar 2017   
 
 
 

DATUM EN ONDERTEKENING DEELNEMER  
 
 

Op al onze offertes, overeenkomsten en diensten zijn, met uitzondering van andere schriftelijk 
overeengekomen voorwaarden, de algemene voorwaarden van Attune van toepassing, zoals 
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s Hertogenbosch onder KvK-nummer 54216133 en 
te downloaden van de homepage van Attune. 

Door ondertekening van dit formulier verklaart u kennis te hebben genomen van onze algemene 
voorwaarden en hiermee akkoord te gaan. 

 
Handtekening deelnemer: ……………………………………………………………….. 
 
 
Datum:   ……………………………………………………………….. 
 
 
Plaats:   ……………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Handtekening Bedrijf: ……………………………………………………………….. 
(indien van toepassing) 
 
 
Datum:   ……………………………………………………………….. 
 
 
 
Plaats:   ……………………………………………………………….. 
 
 

 

Mail dit formulier, duidelijk en volledig ingevuld, aan: sonja.vlaar@attune.nl 

 

o.v.v.: Aanmelding Gesprekken met Impact, najaar 2017 

 

https://www.attune.nl/algemene-voorwaarden/
https://www.attune.nl/algemene-voorwaarden/
mailto:sonja.vlaar@attune.nl

