
 

 

Sterke veranderingen in de wereld om ons heen vereisen dat we op andere manieren gaan 

kijken naar de ontwikkeling van mens en organisatie. Vraagstukken staan hierbij nooit op 

zichzelf en worden steeds complexer. Coherence helpt om deze complexiteit effectief te 

kunnen hanteren. 

 

Speciaal voor directieleden, managers en professionals die kennis willen maken met het 

gedachtengoed van Coherence en meer inzicht willen krijgen in integrale ontwikkeling van 

mens en organisatie, organiseren wij nu een unieke 2-daagse in Noord Nederland.  

 

 

De course Coherentie in leiderschap biedt een 

intensieve kennismaking met Coherence. Tijdens de  

2-daagse ontvouwt zich een denk- en begrippenkader 

waarmee je mensen, organisaties en je eigen 

leiderschap integraal en op een hoger niveau kunt 

bezien en begrijpen. Je leert hoe Coherence je helpt bij 

het blootleggen van knelpunten, het vinden van 

oplossingen en het creëren van effectieve samenhang. 

 

De course biedt nieuwe inzichten op het gebied van 

universele principes en wetmatigheden, 

organisatiekunde, leiderschap en persoonlijke 

ontwikkeling. De course staat op zichzelf, maar is ook de 

eerste stap in het Coherence Leiderschapsprogramma. 

 

 
PROGRAMMA 
Dag 1, ochtend | Ken de wereld: natuurlijke principes 

en universele wetten 

We starten dag 1 met een kennismaking met het 

conceptuele gedachtengoed Coherence. Je krijgt inzicht 

in de universele principes en wetmatigheden die hieraan 

ten grondslag liggen en hoe deze werkzaam zijn in de 

wereld om ons heen. Je legt hiermee een basis voor het 

kijken vanuit een integraal perspectief. 

 

 

 

 

Dag 1, middag | Ken de organisatie: coherentie in 

organisaties 

Na een kennismaking met de natuurlijke principes en 

universele wetten leer je vanuit Coherence te kijken 

naar organisaties. Je krijgt inzicht in hoe diverse 

aspecten van organisaties met elkaar samenhangen: 

harde en zachte elementen van organiseren, hoge 

doelen en concrete waardecreatie voor klanten, 

sturende krachten en dragende vermogens. Je leert hoe 

je een organisatie integraal in beeld kunt brengen en 

vraagstukken kunt identificeren. 

 

Dag 1, avond | Ken de mens: de mens in heel zijn 

wezen 

Aan het einde van dag 1 maak je kennis met een 

integraal perspectief op de mens. Je ontwikkelt het 

inzicht dat mensen in organisaties meer zijn dan een 

optelsom van gedrag, talenten en competenties en leert 

hoe je mensen op zingevingsniveau aan je organisatie 

kunt verbinden. 

 

Dag 2, ochtend | Ken jezelf: Coherence en leiderschap 

Dag 2 start met een terugblik van dag 1 en vervolgens 

staat de ochtend in het teken van de coherente rol en 

positie van leiderschap in organisaties. Je maakt kennis  
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met zeven archetypen in het leiderschap en leert deze in  

jezelf te herkennen en werkzaam te maken. Via een 

casus van één van de deelnemers verbinden we theorie 

aan de praktijk. We doen dit aan de hand van 

een Coherence opstelling. 

 

Dag 2, middag | Creëren en bewustworden 

We ronden de 2-daagse af door ons te verdiepen in de  

vraag hoe veranderingen en vernieuwingen op een 

natuurlijke manier verlopen. Dit inzicht stelt je in staat 

weerstanden en blokkades in verander- en 

vernieuwingsprocessen te duiden en begrijpen. 

 

Terugkomdag(deel)  |  integratie en reflectie 

Om de inzichten van de 2-daagse optimaal de laten 

beklijven is er een terugkomdag(deel). In deze 

afrondende sessie integreren we de kennis en 

persoonlijke inzichten die je hebt opgedaan in de 

course. Je presenteert je visie op de wereld, 

organisaties, de mens en leiderschap aan je 

groepsgenoten. 

 

Docent en programmacoach 

De course wordt gegeven door Herman van Kampen, 

grondlegger van het gedachtengoed Coherence. 

Daarnaast word je begeleid door je programma coach 

Anco van der Vliet. 

 

Werkvormen 

De inhoud van de course is geheel gebaseerd op 

Coherence. We wisselen theoretische kennisoverdracht 

hierbij af met verschillende werkvormen die helpen om 

vanuit hogere niveaus van bewustzijn te zien en te 

ervaren. We doen dit onder meer via Coherence 

Opstellingen. 

 

Studiemateriaal 

Het studiemateriaal bij deze course bestaat uit een 

uitgebreide reader. Je kunt deze vinden in de 

Coherence Library. 

 

Studiegroep 

Je leert in een groep van slechts 6-7 deelnemers. 

Hierdoor is veel ruimte voor dialoog en het delen van 

eigen vraagstukken en reflecties. Wij stellen elke groep 

zorgvuldig samen, zodat een goede balans bestaat in 

niveau en werkveld. 

 

 

 

Locatie 

De sessies vinden plaats op een centrale plaats in Noord 

Nederland. Hier scheppen wij een plezierige context 

voor een impactvolle leerervaring. 

 

Certificering  

Na een succesvolle afronding van de course ontvang je 

een certificaat. 

 

Vervolg  

Na afronding van de course nodigt je programma coach 

je uit voor een persoonlijk gesprek. Hierin blik je terug 

op de opbrengst van de course en bespreek je wat een 

passende vervolgstap is. 

 

Investering 

De investering voor de course bedraagt € 1.795 ex BTW. 

Dit is inclusief studiemateriaal, opdrachten, persoonlijk 

gesprek na afloop en arrangement (locatie, ontbijt, 

lunches, diner en overnachting). Ben je ZZP-er (geen BV) 

of betaal je de course privé, dan betaal je een 

gereduceerd tarief van € 1.495 excl. BTW.  

 

Opleidingskosten kunnen in enkele gevallen fiscaal 

aftrekbaar zijn. Meer informatie hierover vind je op de 

site van de Belastingdienst. 

 

PRAKTISCH 

Datum: 27 en 28 februari met terugkomdag(deel) op 

nader te betalen datum. 

Tijdstip: 2 hele dagen met overnachting  

 
Voor wie:  Voor leiders, adviseurs en business  
professionals die kennis willen maken met Coherence en 
meer inzicht willen krijgen in integrale ontwikkeling van 
mens en organisatie 

 
Docenten: Herman van Kampen, eigenaar van House of 
Coherence uit Zeist. Anco van der Vliet, eigenaar van 
&Uzelf uit Burgum 
 
Aantal deelnemers: 6-7 
 
Locatie: centraal in Noord Nederland 
Prijs: € 1.795 (excl. BTW).   
 
Voor particulieren en  ZZP-ers geldt een gereduceerd 
tarief 
 
Inschrijven: via  houseofcoherence.nl of bel met  
Anco van der Vliet (06 533 764 56).  
 
Meer weten: kijk op houseofcoherence.nl of bel met Anco 
van der Vliet (06 533 764 56).   
 

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/studiekosten_en_andere_scholingsuitgaven/
https://houseofcoherence.nl/programma/course-coherent-ondernemen/
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