
 

 

Tweedaagse training 
“Coachen met de Bepper Balance Methode” 

(Voor coachende professionals) 

 

Coach & Supervisor: 

”De Bepper Balance Methode werkt snel en 

toegankelijk! Mijn cliënt ontdekt zelf waarop 

hij invloed heeft en welke keuzes en opties 

hij heeft om verbetering te realiseren. Ik hou 

ervan dat het visueel en tastbaar is voor mij 

én mijn cliënt.” 

 

 

  
Schrijf je nu in voor één van de trainingen! 
Leer over deze nieuwe en praktische methode om met cliënten te werken waarbij zij zelf, 
met behulp van jou als coachende professional, ontdekken, overzicht en inzicht 
vergroten en snel bij de kern van een blokkade komen. 
 
Daarbij ontdekt je cliënt zelf realiseerbare acties die verandering van gedrag, visie of 
beleving mogelijk maken. Acties die niet ondermijnd worden door hun innerlijke 
saboteur omdat hoofd, hart en onderbuik samenwerken, wat zich vertaalt in een 
duurzaam en haalbaar resultaat. 
 
Met de Bepper Balance Methode worden problemen ontrafeld in onderdelen die een rol 
spelen bij het probleem. De afzonderlijke onderdelen worden letterlijk gewogen met 
felgekleurde gems, die 100% van de energie, belang, tijd, geld, voldoening, of andere 
dingen of gevoelens vertegenwoordigen. 



Informatie tweedaagse training in Leiden 
De Bepper Balance Methode 
De Bepper Balance Methode is een methode waar u, 
zelfs als u een ervaren professional bent, wel even voor 
moet gaan zitten om het optimale resultaat te kunnen 
bereiken. De training is leerzaam, effectief en helpt ook 
andere interventies beter in te zetten. Bepper heeft een 
2-daagse training ontwikkeld.  

"Coachen met de Bepper Balance Methode"  

Dit is een training voor ervaren en opgeleide professionals.  

Inhoud van de training 

Op dag 1 van de training wordt met name aandacht 
besteed en geoefend met de methode bij het werken 
met individuen. Op de 2e trainingsdag wordt met 
name aandacht besteed aan het werken met stellen, 
gezinnen en teams en komt ook de team-kit aan de 
orde. Op deze 2e trainingsdag is er ook gelegenheid 
situaties uit uw eigen praktijk te oefenen.  

• 2 dagen training in groep van 4 tot 10 deelnemers 
(Tijdens Corona-maatregelen op de eigen locatie 
maximaal 6) 

• Trainingsmap met uitgebreide omschrijving van de methode met veel 
voorbeelden uit de praktijk 

• Gezonde lunch in en uit eigen keuken op beide trainingsdagen 
• Ondersteuning online, online oefensessies en op terugkom- intervisie dag(en) 

PE en registratie 

• De training is geaccrediteerd door de SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) en 
levert de deelnemer 19,5 register-punten op.  



• Deze training is door de NOBCO erkend en levert 12 PE-uren op. 
• De training is door de LVSC erkend en gewaardeerd met 3,5 PE-

punten. 
• De training is door de ST!R geaccrediteerd en gewaardeerd met 14 

PE punten. 

De prijs van deze 2-daagse training is  

• € 495, - excl. BTW pp, of,  
• € 585, - excl. BTW pp, inclusief Bepper Bord 
• € 824,- excl. BTW pp, inclusief Bepper Bord én Team Kit.  

o  Bepper-Team-kit los € 350,- incl. BTW.  
o Een los (extra) Bepper Bord €157,30,- incl. BTW.  

Voor meer info over deze producten kijkt u op www.bepperbalance.com 

Professionals die deze training kunnen volgen

• Coach 
o Life coach 
o Kindercoach 
o Jongerencoach 
o Relatiecoach/ relatietherapeut 
o Teamcoach 
o Gezinscoach 
o Scheidingscoach 

• Intern begeleider/ talentbegeleider 
• (Jeugd-) GGZ-medewerkers 

• Loopbaangebeleider/ 
loopbaancoach 

• Mentor/ decaan/ studentbegeleider 
• Mediator 
• Trainer 
• Therapeut 
• Projectleider 
• (Team)manager/ teamleider/ 

supervisor 
• HR-manager 
• Andere coachende functies 

Doelgroep waarbij de Bepper Balance Methode effectief kan worden ingezet 
• Individuen  
• Stellen 

• (Samengestelde) (ex-) gezinnen 
• Groepen en Teams 

De doelgroepen waarmee gewerkt kan worden met Bepper Bord(en) en/of Bepper Team Kit 
zijn divers. De opzet van de methode maakt het mogelijk te werken met: 

• Iedereen die kan lezen en schrijven 
• Alle leeftijden van 6 jaar tot en met 

ouderen 
• Alle niveaus van mensen qua intellect 
• Alle niveaus van persoonlijke 

ontwikkeling 

• Alle talen mits er 1 gezamenlijke taal is 
van professional en cliënt 

• Personen als focus 
• Team, doel, project en/of organisatie als 

focus  

Meer informatie & AANMELDEN VOOR DEZE TRAINING kan via de website 
www.bepperbalance.com 


