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VOORWOORD

Onderzoek
Uit een meerjarig onderzoek naar de ins en outs be-

treffende High-end coaching zijn een 2-tal praktijkge-

richte coachopleidingen en een coach- en marketing 

programma voortgekomen. Ervaar de unieke oplei-

dingsinhoud. Verrijk je als coach, trainer, therapeut of 

manager van individuen en teams met nieuwe coachin-

strumenten, en met zeer effectieve innovatieve coach-

methoden. Maak voor het eerst de stap naar High-end 

coaching.

Er zijn vele coaches en coachopleidingen. Er is ech-

ter maar een kleine groep High-end coaches en een 

gemis aan een High-end coach opleiding voor Life 

Performance. Tot nu dan! Want IZOOMO presenteert 

de allereerste High-end coach opleiding voor Life Per-

formance. Aan de opleiding ligt een uitgebreid onder-

zoek ten grondslag. Tijdens het onderzoek is ervaren 

coaches gevraagd naar hun beeld van High-end coa-

ching. Antwoorden als “nee, geen concreet idee” of 

“nog nooit over nagedacht” waren eerder regel dan 

uitzondering. En dat inspireerden ons om nog meer 

onderzoek te doen naar de invulling van High-end coa-

ching. Het doen van onderzoek is gedaan vanuit ver-

schillende rollen zoals de rol van ondernemer, coach, 

marketeer, lifestyler, verkoper en uiteraard onderzoe-

ker. Het onderzoek heeft zowel in Nederland als ook in 

België, Brazilië, Vietnam en Zuid Afrika plaatsgevon-

den. Tijdens een wereldreis is mensen gevraagd naar 

de levensstijl, de uitdagingen en de ambities. De term 

Life Performance bleek voor iedereen begrijpelijk en 

toepasbaar, ongeacht het land van herkomst. Tijdens 

het onderzoek zijn tientallen High-end coachtrajecten 

geleid en even zoveel High-end coach cliënten begeleid 

met een duur van enkele sessies, een week, 3 maan-

den tot en met zelfs een jaar. Vanuit het onderzoek is 

een helder beeld ontstaan van wat High-end coaching 

is, wat het van de coach vraagt, wat het kan opleveren 

als High-end coach, en wat het kan opleveren voor de 

cliënt van een High-end coach. De High-end coachme-

thode is op basis van onderzoek in de praktijk en in 

samenwerking met de doelgroep ontwikkeld, getest en 

goed bevonden. 

Opvallende onderzoeksresultaten
•   De mens verliest hetgeen hij echt belangrijk vindt 

regelmatig uit het oog vanwege armoede en zelfs 

vanwege rijkdom

•  De mens is meester in het vinden van een eenvoudig 

antwoord op een complexe vraag. In stilte heeft hij 

vervolgens prima door dat het eenvoudige antwoord 

niet leidt tot het gewenste resultaat

•  Nederland is het ideale land voor individuele ontwik-

keling en het realiseren van ambities vanwege zijn 

onderwijsstructuur, vrije markt, lage inflatie, onder-

nemerscultuur, arbeidsrecht en sociaal vangnet

•  De term Life Performance wordt in verschillende cultu-

ren begrepen als een allesomvattende term voor het 

sterk staan in het leven met oog voor gezondheid in 

de meest brede zin van het woord: meta-gezondheid

•  De Life Performance van iedere Nederlander is goed 

in kaart te brengen waardoor bewuste en onbewuste 

wel- en niet gerealiseerde ambities duidelijk worden

•  Iedere ambitieuze professional en ondernemer kan 

zijn Life Performance in korte tijd verhogen

•  De High-end coach heeft oog voor een hoog service 

DE GREEN ZONE LIFE PERFORMANCE  LIFE PERFORMANCE

 COACH LEVEL 1 COACH LEVEL 2

Kant-en-klaar Low-end  Medium-end coach opleiding High-end coach opleiding

Coach en Marketing programma Voor de startende coach Voor de coach met ervaring

Welkom bij IZOOMO. Leuk dat je de tijd neemt om met ons kennis te maken. Lees in deze bro-

chure over de allereerste High-end coach opleiding voor Life Performance in Nederland en het 

ontstaan van IZOOMO. 



 

niveau (5 sterren service), een hoog kwaliteitsniveau, 

verdieping, een hoog intensiteitsniveau en een hoge 

mate van exclusiviteit

•  De High-end coach begrijpt en leeft met overtuiging 

zijn eigen meta-gezondheid met betrekking tot 8 

gezondheidsgebieden te weten de mentale, emotio-

nele, spirituele, sociale, fysieke, financiële, zakelijke 

en ecologische gezondheid. Hij heeft een hoge Life 

Performance

•  Ambities en vraagstukken van mensen, ongeacht 

welke cultuur, kunnen altijd worden ondergebracht bij 

één of meerdere van de 8 gezondheidsgebieden. Een 

High-end coach kan zodoende iedere ambitie en ieder 

daaruit voortkomend vraagstuk duiden, onderzoeken, 

vorm geven en coachen tijdens een op-maat-coach-

traject

•  De cliënt verwacht van de High-end coach dat hij 

een duurzame sterke Life Performance levensstijl en 

ambities heeft gerealiseerd. De cliënt ambieert het-

zelfde

•  Indien de High-end coach erin slaagt de cliënt te 

overtuigen van zijn eigen Life Performance en Coach 

meesterschap, is de cliënt bereid een veel grotere 

investering te doen om gecoacht te worden

•  De High-end coach is in staat gedurende 12 maan-

den een cliënt te inspireren en te laten presteren, 

en bovendien de prestaties van de cliënt te meten 

en te borgen

•  De High-end coach is in staat het denken, doen en 

voelen van de cliënt te decoderen, en samen met de 

cliënt een nieuwe levensstijl en gedragsverandering 

te coderen zodat ambities worden gerealiseerd

Tot slot kijken wij er naar uit iets voor je te mogen 

betekenen. Voel je altijd welkom met ons contact op 

te nemen.

“Iedereen is een Life Performer!”

Henri de Weerd 
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DE LIFE PERFORMANCE COACH
IS ZICH BEWUST VAN ZIJN 

POSITIONERING

Om de Life Performance Coach te positioneren wordt 

er een zwart-wit benadering toegepast in het onder-

staande model zodat het verschil kan worden ge-

zien. In werkelijkheid zal het verschil genuanceerder 

zijn. Helder is wel dat de Life Performance Coach 

zich nooit bezig houdt met de problematiek die een 

psycho therapeut, psychiater en een GZ psycholoog 

wel behandelen. Het onderstaande model toont dat de 

psychotherapeut, de GZ psycholoog en de psychiater 

werken met patiënten die ongezond starten, oftewel 

met (hevige) klachten en stoornissen starten. 

Gezonde cliënten
Zwart wit mag gezegd worden dat de Life Perfor-

mance Coach werkt met gezonde cliënten die in de 

basis goed gaan, ambitiegericht zijn en kunnen wer-

ken in dienst van vitaliteit en Life Performance. Het 

model  presenteert daarom de  positie van de Life 

Performance Coach in het vlak van coaching en vita-

liteit.  Nogmaals: een Life Performance Coach coacht 

 cliënten die dus relatief gezond zijn en dus vrij zijn van 

klachten en dus ook zonder angst- en stemmingsstoor-

nissen, persoonlijkheidsproblematiek, identiteitsstoor-

nissen en gedragsstoornissen zijn. 

Een Life Performance Coach werkt samen met een 

cliënt die de ambitie heeft aan één of meerdere van 

de verschillende gezondheidsgebieden te werken zodat 

zijn Life Performance verbetert en zijn ambities wor-

den gerealiseerd. 

Coaching 
“Uitgaand van 

ambities”

Therapie
“Uitgaand van 

klachten”

Ongezond
“Met 

klachten”

Gezond
“Zonder 

klachten”

Vitaliteit
“Hoge Life 

Performance 
score”

Life Performance Coach 
“Cliënt”

...

...

Psychotherapeut
GZ psycholoog 

Psychiater
“Patiënt”

De Life Performance Coach weet hoe hij zich positioneert in de wereld van duizend en één 

 coaches, trainers en therapeuten. Coaching is geen beschermde titel. Ook de termen therapeut 

en psycholoog zijn niet beschermd. Psychotherapeut, psychiater en GZ-psycholoog zijn echter 

wel beschermd. 
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COACHING 
MET AANDACHT 
VOOR AMBITIES.
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DE LIFE PERFORMANCE COACH

Doel 1 Een goedlopend bedrijf
Voor een grote groep coaches geldt dat bij succes 

ze meer dan 20 uur per week draaien met cliënten. 

Dan ontstaat regelmatig de behoefte om met minder 

uren dezelfde omzet of eventueel een hogere omzet 

te genereren. En dat kan! Door de technieken schaal-

vergroting (meer mensen tegelijkertijd) en prijsver-

hoging (meer omzet per cliënt per tijdseenheid) toe 

te passen wordt dit werkelijkheid. De ABC piramide 

biedt de juiste basis voor de implementatie van de 

twee technieken en wordt besproken tijdens de High-

end coach opleiding. De ABC piramide gaat uit van A, 

B en C cliënten en een A, B en C assortiment. Een 

Life Performance Coach heeft als doel de meeste tijd 

aan A cliënten te besteden omdat zij voor de meeste 

omzet zorgen. A cliënten komen voort uit de grotere 

groep B en C  cliënten. De kunst is deze drie groepen 

te managen. De High-end coach opleiding leert je dit 

te doen met behulp van de High-end, Medium-end en 

Low-end coachmethoden. Centraal staat het 50.000 

euro omzetverhogingsmodel met lage kosten en hoge 

winst. Dit klinkt als de ideale ondernemersformule, en 

dat is het ook! Een goedlopend bedrijf kenmerkt zich 

door effectiviteit en efficiëntie. De Life Performance 

Coach is een slimme ondernemer en organiseert op 

doordachte wijze.

Doel 2 Effectief coachen
Het doel van de Life Performance Coach is het effectief 

coachen van cliënten zodat zij presteren op 8 gezond-

heidsgebieden en hun Life Performance verhogen. 

Waar een Medium-end coach zich concentreert op het 

verbeteren van de Life Performance in zijn algemeen, 

heeft de High-end coach de missie om de cliënt te coa-

chen op Life Performance verhoging en op zeer ver-

schillende vraagstukken. Een slimme Life Performance 

Coach bouwt een eigen Green Zone op waarin een 

groep van (potentiële) cliënten een community vormt 

en deelneemt aan een Low-end coach programma. 

Door de goede relatie die ontstaat hebben cliënten 

behoefte aan een Medium-end of een High-end coach-

traject waarin de Life Performance Coach kan voor-

zien. Rechts een voorbeeld van een échte High-end 

casus. Gedurende het High-end coachtraject van een 

jaar is deze cliënt effectief gecoacht betreffende de 

gepresenteerde vraagstukken. Van de High-end coach 

wordt dus een breed ontwikkeld inzicht verwacht. Ui-

teraard voorziet de High-end coach opleiding in een 

intelligent coachsysteem waardoor je als High-end 

coach kunt presteren met oog voor uiteenlopende za-

kelijke- en  privé vraagstukken.

HEEFT EEN DUIDELIJK DOEL

CCliënten Assortiment

A

e 50.000

B

C

De Life Performance Coach heeft 2 doelen. Door het volgen van de opleiding tot Life Performan-

ce Coach level 2 (High-end coach opleiding) leer je als coach, trainer, therapeut of manager van 

individuen en teams de onderstaande doelen daadwerkelijk te realiseren. De opleiding tot Life 

Performance Coach level 1 (Medium-end coach opleiding) biedt de startende coach een krach-

tige methodiek om snel op succesvolle wijze zijn eerste cliënten te coachen.



Cliënt

• Saskia Jansen

• CEO van familiebedrijf

Life Performance score

• Huidige score 6,8

• Gewenste score 9

Ambities

Sterker in ondernemen

Sterker in verbinding met gezin

Zakelijke vraagstukken

• Innovatief businessmodel

• CEO competenties

Privé vraagstukken

• Zelfvertrouwen & verbinding

• Vitaliteit

Doel

• In 6e maand SMART innovatief businessmodel

• In 6e maand wekelijks 20 uur met gezin
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DE LIFE PERFORMANCE COACH

De Life Performance Cirkel
De Life Performance Cirkel presenteert de basis van 

waaruit het Life Performance Coach programma is 

ontstaan en een Life Performance Coach coacht. 

Centraal in het model staat de kern. Dit slaat op wie 

jezelf in de kern bent met rode (remmende) en groene 

(stimulerende) kernwaarden. Vanuit de kernwaarden 

vorm je jouw identiteit. Ook ontwikkel je vanuit de kern 

jouw visie, overtuigingen en vaardigheden. En zelfs 

jouw gedrag en de keuze voor een bepaalde omgeving 

hebben een verband met de kern. 

De kern bepaalt hoe je je verhoudt tot de 8 gezond-

heidsgebieden, en tot jezelf en de omgeving. Het 

bepaalt of je een rode of groene Life Performance 

score hebt. Wanneer je een rode score hebt ben je 

je bewust van dat je beter kan. En wanneer je een 

groene score hebt ben je meer dan tevreden over 

jouw denken, doen en voelen betreffende een bepaald 

gezondheidsgebied. Wil je veranderen en een groene 

score hebben voor een bepaald gezondheidsgebied? 

Dan begint dat met het veranderen in de kern.

WERKT AAN DE META-GEZONDHEID

Emotionele 
gezondheid
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Financiële 
gezondheid

Fyslieke 

gezondheid

S
ociale 

g
ezon

d
h
eid

Spirituele 

gezondheid

KERN

De Life Performance Coach werkt met 8 gezondheidsgebieden. Hij werkt zodoende met de cliënt 

aan de meta-gezondheid van de cliënt. Hij heeft oog voor elk van de gezondheidsgebieden en 

voor de sterke verbanden tussen de verschillende gezondheidsgebieden.  
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WIE DE KERN  
IN ZICH VERANDERT, 

ONTWIKKELT ZIJN GEHEEL.
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FASE 1 Bewustwording

De cliënt opent zich, doorziet zijn remmende en 

stimulerende patronen, voelt zich erkend door de 

coach, vertrouwt de coach, heeft vertrouwen in het 

coachtraject en is zich bewust van zijn ambities, Life 

Performance en vraagstukken. Hij ontdekt een nieu-

we levensstijl.

FASE 2 Implementatie

De cliënt heeft inzicht in zijn nieuwe levensstijl en 

weet wat hij moet doen om zijn Life Performance te 

verbeteren en zijn ambities te realiseren. Hij imple-

menteert de nieuwe levensstijl en leeft deze daadwer-

kelijk. Dit gaat soms gepaard met een terugval.

FASE 3 Verdieping

De cliënt leeft zijn nieuwe levensstijl. Door de verdie-

ping creëert hij extra inzichten, grip en zelfvertrou-

wen. Hij perfectioneert zijn nieuwe levensstijl. Hij 

heeft ook een sterke Life Performance en realiseert 

deels zijn ambities.

FASE 4 Meestering

De cliënt leeft zijn nieuwe levensstijl op sterke wijze en 

heeft een enorm zelfvertrouwen. Zijn Life Performan-

ce is continu goed. Hij meestert nu ook zijn meest 

uitdagende ambities.

De Life Performance piramide
De Life Performance Coach doorloopt met de  cliënt 

een programma van 4 fasen om een sterke Life 

Performance te bereiken. En met een sterke Life 

 Performance worden ook privé- en zakelijke ambities 

gerealiseerd. 

De Life Performance Coach werkt met een gefaseerd coachprogramma. Zijn cliënten kunnen 

in het programma doorgroeien en worden per fase op een steeds andere inspirerende wijze 

uitgedaagd. 

WERKT MET EEN GEFASEERD 
COACHPROGRAMMA

DE LIFE PERFORMANCE COACH

M

B

V

I
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MEESTERING 
IS EEN BEWIJS 

VAN BEKWAAMHEID.
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Opleidingen
Na het VWO behaalde Henri zijn 1e-graads lesgeef-

bevoegdheid en coachbevoegdheid bij de ALO Am-

sterdam. Vervolgens volgde hij een sportmanage-

mentstudie, een general managementstudie en een 

praktijkstudie toegepaste psychologie. Ten slotte be-

haalde hij een Master of Science Marketing aan de 

Universiteit van Amsterdam.

Gezin
Henri heeft een gezin en is vader van 1 zoon, Gijs.

Coachpraktijk
Henri heeft 25 jaar professionele coachervaring en 

leidt zijn eigen High-end coachpraktijk. Hij coacht ambi-

tieuze professionals en ondernemers uit de ambtena-

rij, het bedrijfsleven en de sportwereld. Ook coacht hij 

op pro deo basis mensen die steun verdienen. 

Henri is de grondlegger van High-end coaching voor Life Performance en heeft IZOOMO opge-

richt. Hij heeft in samenwerking met vele anderen onderzoek kunnen doen naar High-end coa-

ching. Wanneer je een IZOOMO coach opleiding volgt is hij jouw docent, coach en contactper-

soon. Zijn ambitie is om jou de allerbeste coachopleiding te bieden. Kleine groepen, persoonlijk 

contact, praktijkgerichte coaching, wetenschap en innovatieve coaching vormen de basis. Lees 

meer over Henri op deze pagina. Wil je snel persoonlijk contact? Zend dan een Whatsapp naar 

06-21158127. Hij zal een belafspraak met je maken.

HOOFDDOCENT
HENRI DE WEERD
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Ondernemen
Ondernemen is zijn 2e natuur. Hij coacht ondernemers 

en hij begrijpt wat er voor nodig is om op een slimme 

wijze een goedlopende coachpraktijk op te zetten. Zelf 

zette hij 7 bedrijven op waaronder o.a. AALO en Club-

Joy die hij op goede wijze wist te verkopen.

Hobby’s
Zijn hobby’s zijn  coaching, ondernemen, sporten en 

kitesurfen. 

Ervaring in onderwijs
Reeds 25 jaar is  Henri actief in het onderwijs als do-

cent en coach. Hij werkte onder andere voor AALO, 

ClubJoy, EuroCollege, SM&O en ISMB (Hogeschool van 

Amsterdam) en International Lifestyle  Studies (Fontys).

Programma ontwikkelaar
Sinds 1996 ontwikkelt hij opleidingsprogramma’s en 

leidt hij professionals op om anderen te coachen. Hij 

zette in 1996 de AALO op, marktleider in het opleiden 

van coaches in de Nederlandse fitnessbranche. Voor 

de SM&O en ISMB van de Hogeschool van Amsterdam 

ontwikkelde hij verschillende onderwijsprogramma’s en 

een onder nemersclub.

Life Performance
Henri heeft een levensstijl waar Life Performance een 

hoofdrol speelt. Meta-gezondheid en de 8 gezond-

heidsgebieden zijn het uitgangspunt. Zodoende gaat 

hij bewust om met mentale, emotionele, spirituele, 

sociale, fysieke, financiële, zakelijke en ecologische ge-

zondheid. Zijn credo is practice what you preach.  

Pro deo
Het is mooi om iets te doen voor een ander. Dat is de 

reden dat Henri er voor kiest soms een Medium-end  

coachtraject pro deo en dus voor niets aan te bieden 

aan iemand die ambities heeft maar het niet kan be-

talen. 

Inspiratie
Door letterlijk iedere dag open te staan voor informatie 

ontwikkelt hij continu nieuwe modellen voor zijn cliën-

ten. Inmiddels beschikt hij over een coach modellen 

bibliotheek van meer dan 1000 modellen. Een deel van 

zijn modellen bibliotheek zal hij delen tijdens de High-

end coachopleiding waardoor je een vliegende start vol 

inspiratie krijgt. 

IZOOMO
Tijdens zijn wereldreis bedacht hij de naam IZOOMO 

dat staat voor “ik zoom in op”. De basis van effectieve 

coaching is dat de cliënt op juiste wijze inzoomt op 

zichzelf.

High-end coach uurloon
Het vragen van een High-end coach uurloon is een 

uitdaging. Minder cliënten kunnen het zich veroor-

loven en actief het bedrijfsleven benaderen vraagt 

iets van de sales- en netwerkvaardigheden. En dat 

is best een spannende stap. Zelfvertrouwen is nodig 

om te geloven dat je 200 euro per uur waard bent. 

Dat wijkt af van een normaal coach uurloon van tussen 

de 50 en 100 euro. Henri neemt hiervoor als eerste 

uitgangspunt dat een High-end coach tijd investeert 

in onderzoek op maat van de bijzondere vraagstukken 

van de cliënt. Hij laat de cliënt beseffen dat hij tijd in-

vesteert daar waar de cliënt tijd te kort komt en niet 

weet waar hij moet zoeken. Als tweede uitgangspunt 

neemt Henri het wetenschappelijke en strategische 

perspectief om kennis te vinden en deze om te zetten 

naar modellen. Zo wordt rijke kennis hapklaar voorbe-

reid voor de cliënt zodat hij tactisch kan schakelen. Het 

derde uitgangspunt is dat Henri als High-end coach 

een coach traject op maat maakt waardoor de cliënt in 

korte tijd enorm kan groeien. Deze snelheid van groei-

en vertegenwoordigt een enorme waarde, ook voor 

een bedrijf waar tijd geld is en minder presteren van 

werknemers geld kost. Henri zijn vierde en laatste uit-

gangspunt is dat wanneer je denkt geen 100 euro per 

uur te kunnen krijgen, je juist 200 euro per uur moet 

vragen. Het dwingt je om uitermate goed na te denken 

over jouw kwaliteit en waardepropositie.

Van het ene komt het andere
Het opbouwen van een High-end coachpraktijk is een 

proces. Dit proces kan goed starten vanuit een reeds 

bestaande coach-, fysio-, therapie- of personal trainer 

praktijk. Eenmaal coachend op High-end niveau gaat 

het om mond-tot-mond reclame. Cliënten zijn zo en-

thousiast dat Henri door rolt van de ene naar de ande-

re cliënt. Ook bedrijven geven gedurende langere tijd 

op projectbasis opdrachten met oog voor bijvoorbeeld 

personeelsmanagement. Op deze wijze ontstaat er 

een zekerheid van inkomen voor een High-end coach. 

Neem dus de tijd om door te groeien naar High-end 

coach.



SPECIALIST IN  
HIGH END COACHING

SO MUCH MORE  
TO DISCOVER.
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High-end coaching 
High-end coaching inspireert cliënten tot een hoog-

waardige (her)ontdekking van eigen mogelijkheden en 

van privé- en zakelijke ambities. High-end coaching is 

een rijke vorm van coaching waarbij (1) strategische 

coaching, (2) 5 sterren service en (3) meta-gezond-

heid centraal staan. High-end coaching leidt tot doel-

gericht en doeltreffend leven waardoor privé- en zake-

lijke ambities worden gerealiseerd. High-end coaching 

is ons specialisme.

1.  Strategische coaching richt zich op het vinden van 

ideale uitgangspunten op basis van goed onderzoek 

om vanuit daar een heldere tactiek te kunnen ope-

rationaliseren met het realiseren van ambities tot 

gevolg. Het richt zich op het ontdekken, analyseren 

en opnieuw vorm geven van de kern van het huidige 

denken, doen en voelen in dienst van de ambities. 

Wie de kern in zich verandert, ontwikkelt zijn ge-

heel. 

2.  Meta-gezondheid is gebaseerd op 8 gezondheidsge-

bieden en hun onderlinge verband. Er is tevens een 

sterk verband tussen een sterke meta-gezondheid 

en het realiseren van ambities. 

3.  5 sterren service kenmerkt zich door maatwerk en 

een hoog niveau van aandacht voorbij de verwach-

ting.

De cliënt die deelneemt aan een High-end coachtraject 

ontdekt en ervaart vanuit zijn nieuwe kern een nieuwe 

levensstijl met als doel deze zodanig te meesteren zo-

dat hij zijn ambities realiseert. Niet een quick fix maar 

een coachtraject gelijk aan een studietraject staat 

centraal met oog voor een super state-of-learning. De 

cliënt dompelt zich onder in cognitieve denkbubbels en 

is bereid er volledig voor te gaan om zijn denken, doen 

en voelen aan te passen in dienst van zijn ambities 

zodat zijn Life Performance wordt geoptimaliseerd en 

op duurzame wijze High Performance wordt bereikt. 

High-end coach
Een High-end coach kan strategisch, tactisch en opera-

tioneel goed analyseren. Hij kan zich inleven, en daar-

mee kan hij effectief inspelen op de behoeften van de 

cliënt met oog voor vele vraagstukken (privé en zake-

lijk). Hij doorloopt het proces van bewustwording, im-

plementatie, verdieping en meestering (zie model). Zijn 

taak is de cliënt optimaal te leiden en te begeleiden in:

1.  Het decoderen van denk-, doe- en voelpatronen

2.  Het coderen van ambities, levensstijl en gedrags-

verandering

3.  Het meesteren van een duurzame Life Performan-

ce levensstijl

4.  Het realiseren van privé- en zakelijke ambities

Medium-end coach
Een Medium-end coach is een coach die tactisch goed 

kan denken en handelen, en aan de hand van een 

krachtige 6-weekse standaard coachmethode keer op 

keer erin slaagt in te spelen op de behoeften van de 

cliënt om zijn Life Performance te verbeteren. 

Hij werkt met een cyclisch proces bestaand uit 4 stap-

pen te weten Life Performance meting-Coach input- 

Algoritme-Life Design. Zijn taak is de cliënt optimaal te 

leiden en te begeleiden in:

1.  Het analyseren van de huidige Life Performance 

 levensstijl

2.  Het verbeteren van de Life Performance levensstijl

Life Performance 
systeem meting en 

analyse

Life Performance 
meting

Life 
Design

Meesterwerken

Life Performance 
meting

Coach 
input

Algoritme

Coach input &
codering

Life 
Design

Meta
algoritme

Life Performance 
meting

Verdiepende 
thema’s

Life Performance 
meting

Coach input & 
codering

Life 
Design

Coach input &
codering

Life 
Design

B

M

I
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Life Performance Coach level 2/High-end coaching
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Inleiding
Ben je een startende coach? En herken je jezelf in 

één van de onderstaande punten?

•  Je coacht nog niet en hebt de ambitie een vliegende 

start te maken

•  Je bent een beginnende coach en wenst jouw 

coachtalent te ontwikkelen

•  Je wenst een eigen coachpraktijk op te zetten

•  Je bent op zoek naar kennis om jouw cliënten suc-

cesvol te coachen

•  Je bent op zoek naar een effectieve kant-en-klare 

coachmethode

•  Je wenst binnen 10 weken de coachopleiding te 

volgen en af te ronden

•  Je wenst binnen 10 weken te starten met coachen

•  Je wenst je te positioneren als Medium-end coach

•  Je wenst een gemiddeld uurtarief (50-100 euro) en 

goed betalende Medium-end cliënten

•  Je hebt de ambitie de Life Performance van jezelf 

en cliënten te verhogen

•  Je wenst een ervaren en succesvolle coach om van 

te leren

Zo ja, dan is deze bijzondere Medium-end coach oplei-

ding iets voor jou. Onze ambitie is om je in 10 weken 

klaar te stomen voor Medium-end coaching. Door de 

unieke combinatie van verdiepende werkvormen en 

theorieën, de specialistische inbreng van hoofddocent 

Henri de Weerd, de in de praktijk bewezen coachfor-

mule en de unieke kant-en-klare coachinstrumenten 

bieden wij een opleiding die zeer snel een bijzondere 

bijdrage gaat leveren aan jouw coachkwaliteiten en 

jouw coachresultaten. 

Missie
Onze missie is om met behulp van de unieke Medi-

um-end coachmethode je aan te leren hoe op snelle 

en effectieve wijze je jouw cliënten effectief kan inspire-

ren hun levensstijl te verbeteren in dienst van hun Life 

Performance. Cliënten zijn gezonde en vitale mensen 

die voorwaarts willen en kunnen, en dus constructief 

in het leven staan. 

Pressure Cooker effect
Waar andere opleidingen 1 jaar duren, kiezen wij er 

expres voor je te laten deelnemen aan een Pressure 

Cooker proces. Gedurende een korte periode van 10 

weken met volledige focus bezig zijn richting een helder 

doel met behulp van een sterke en in de praktijk bewe-

zen methode geeft een leereffect die groots is en gelijk 

is aan het leereffect van een jaar. Het Pressure Coo-

ker effect inspireert je sneller fundamentele keuzes te 

maken en te komen tot concrete oplossingen en acties 

voor de ambities en uitdagingen. En dat is wat precies 

past bij Medium-end coaching. Een Medium-end coach 

is iemand die vanuit de kant-en-klare standaard metho-

de via de kracht van eenvoud cliënten verrassend goed 

kan helpen.

Medium-end coach
Een Medium-end coach is iemand die op zeer ster-

ke wijze via een innovatieve en effectieve standaard 

coachmethode een enorme meerwaarde kan beteke-

nen voor een cliënt die de ambitie heeft te werken 

aan een persoonlijke ambitie.  De coach weet door 

goed coachvakmanschap gedurende een periode van 

6 weken de cliënt een antwoord te laten vinden op 

de persoonlijke vraag en vorm te laten geven aan het 

verhogen van de Life Performance met een directe le-

vensstijl verandering en daarmee gedragsverandering 

tot gevolg. 

 

Tijdsinvestering
Om het beste uit jezelf te halen gedurende de opleiding 

vragen we je gemiddeld 5 uur per week vrij te maken 

voor de contacturen met de docent, voor de bestude-

ring van de theoretische en praktische kennis, voor 

jouw persoonlijke ontwikkeling en voor het toepassen 

van de coachmethode op een oefencliënt. De tijdsin-

vestering bedraagt 50 uur.

Waarom Medium-end coaching
In een tijd waar onze gezondheid continu op de proef 

wordt gesteld is het écht tijd voor effectieve coaching. 

Dit kan bereikt worden door de kracht van Medium-end 

coaching. Het hoge percentage professionals en on-

dernemers met een burn-out, relatie stress, overge-

wicht of financiële kwetsbaarheid geeft aan dat zelfs 

rijkdom en leven in welvaart kan leiden tot de achter-

uitgang van onze gezondheid. Tegelijkertijd zijn er tal 

van professionals en ondernemers met grote ambities 

en mooie dromen, zowel privé en zakelijk. Van een Me-

dium-end coach mag verwacht worden oog te hebben 

voor de kwetsbaarheid en de dromen. Maar het zijn de 

ambities die het startpunt vormen omdat zij de basis 

vormen van échte resultaten. Een Medium-end coach 

kan zijn cliënt gedurende een periode van 6 weken met 

behulp van een zeer krachtige 6-weekse standaard 

coachmethode helpen de Life Performance te verho-

gen. Vanuit daar is de Medium-end coach in staat het 

coachtraject te verlengen zodat hij de cliënt kan onder-
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steunen bij het doorzetten van de gedragsverandering 

en de nieuwe levensstijl. De Medium-end coach werkt 

met 6 gezondheidsgebieden om de meta-gezondheid 

van de cliënt te verbeteren. De Medium-end coach 

heeft ten minste een MBO werk- en denkniveau. Hij 

kan schakelen tussen de verschillende gezondheidsge-

bieden en daagt zijn cliënt uit dat ook te doen. Alleen 

dan verbetert de Life Performance en worden ambi-

ties écht gerealiseerd!

Een IZOOMO Medium-end coach is 
anders
Het is de krachtige standaardmethode van 6 weken 

die een startende coach direct succesvol maakt. Deze 

“ready-to-go” coachmethode speelt een grote rol in het 

snel ontwikkelen van het zelfvertrouwen in het coa-

chen van cliënten. De Medium-end coach maakt hier-

door gebruik van een vliegende start en kan zodoende 

op betaalbare wijze cliënten in korte tijd écht verder 

helpen met het realiseren van ambities. De starten-

de coach kan in korte tijd zeer veel ervaring op doen 

waardoor hij doorgroeit naar een ervaren Medium-end 

coach. En omdat hij werkt met meta-gezondheid en 6 

gezondheidsgebieden is hij in staat op innovatieve wijze 

cliënten te helpen. Het effect van de innovatieve be-

nadering van gezondheid en de krachtige aanpak met 

behulp van de 6-weekse standaard coachmethode is 

groot, soms tot verbazing van coaches en cliënten.    

Waarom kiezen voor deze  
Medium-end coach opleiding

•  Innovatieve Medium-end coachmethode

De krachtige 6-weekse coachmethode kan snel inge-

zet worden door de startende coach. Door het werken 

met een sterke standaard is er sprake van een “ready-

to-go” coachmethode die leidt tot een verbazingwek-

kend goed coachresultaat bij de cliënt. 

•  Persoonlijke ontwikkeling

Een Medium-end coach is inspirerend voor zijn cliën-

ten. Tijdens de opleiding wordt iedere deelnemer ge-

vraagd de Life Performance een paar keer te meten. 

Ben jij in staat gedurende de opleiding de eigen Life 

Performance te verhogen? Zo ervaar je wat cliënten 

ook gaan ervaren.

•  Persoonlijke begeleiding

Als deelnemer van de Medium-end coach opleiding 

krijg je jouw verdiende persoonlijke aandacht op mo-

menten naar wens en als gevolg van het werken met 

kleine groepen tijdens de verschillende colleges. 

•  Integrale benadering

Tijdens de 10-weekse opleiding worden de coach- 

theorie en de coachpraktijk gemixt. De coachpraktijk 

staat echter altijd centraal. Dat is logisch! Tijdens de 

opleiding krijg je inzicht in de coachvisie, inspirerend 

leiding geven en de krachtige standaard Life Perfor-

mance coachmethode. Ook worden verschillende the-

oretische en praktijkgerichte modellen besproken voor 

ieder van de 6 gezondheidsgebieden te weten menta-

le, emotionele, spirituele, sociale, fysieke en financiële 

gezondheid.

•  Wetenschappelijke benadering

De theoretische kennis die wordt gedeeld komt voort 

uit wetenschappelijk modellen en de praktijk. Tijdens 

de opleiding leer je op praktijkgerichte wijze de theorie 

in te zetten om cliënten op Medium-end niveau te coa-

chen, te verrijken en te verrassen.  

•  Praktijkgericht

De opleiding duurt 10 weken. Tijdens de 10 weken 

krijg je praktijkgerichte opdrachten om de verschillen-

de onderdelen van de Medium-end coachmethode te 

oefenen. Met een oefencliënt naar keuze van buiten de 

opleiding doorloop je de 6-weekse standaard coachme-

thode op realistische wijze. In de 10e week zend je de 

examenopdrachten in en heb je het 6-weekse coach 

oefentraject afgerond. Na de 10e week is de opleiding 

afgelopen. 

•  Diplomering    

De Medium-end coach opleiding tot Life Performance 

Coach levert je bij een positieve afronding het Life Per-

formance Coach level 1 diploma op. Het examentra-

ject vindt plaats tussen week 1 en week 10. Je gaat 

dus direct aan de slag met een oefencliënt om de Me-

dium-end coachmethode in de praktijk toe te passen.   

Onderwijsvorm
De Medium-end coach opleiding vindt in zijn geheel 

online plaats via Zoom, Whatsapp en mail.

•  Colleges vinden plaats via Zoom

•  Ervaringen worden gedeeld via een eigen Whatsapp 

groep

•  Persoonlijk contact met de hoofddocent vindt plaats 

via Whatsapp texting, voice messages, video en/ of 

telefonisch contact 
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Vaardigheden voor de Medium-end 
coach voor Life Performance
De Medium-end coach voor Life Performance mees-

tert de volgende vaardigheden:

Hij/ zij begrijpt het verschil tussen een therapeut 
en een coach 

Hij/ zij begrijpt het verschil tussen strategische, 
tactische en operationele coaching

Hij/ zij begrijpt het doel Life Performance  
verhoging 

Hij/ zij werkt met de ambities van de cliënt

Hij/ zij werkt met 6 gezondheidsgebieden

Hij/ zij werkt met een integriteitscode

Hij/ zij werkt online en eventueel offline

Hij/ zij werkt met de PESCARF formule (progressief 
extremisme-switch-competentie-autonomie-relatie-
flipping)

Hij/ zij beheerst de luistercyclus typen 25-75/ 50-
50/ 75-25

Hij/ zij coacht m.b.t. Life Performance verhoging 

Hij/ zij beheerst de coachmeeting scripts 

Hij/ zij beheerst de standaard coachmethode (de 
Magic 6)

Hij/ zij begrijpt het belang van het werken met 
een 75% standaardmethode en 25% persoonlijke 
inbreng van de coach

Hij/ zij is een inspirerend leider 

Hij/ zij ontwikkelt een positieve relatie met de cliënt 
waardoor de cliënt vertrouwen heeft in het traject

Hij/ zij ontwikkelt een positieve relatie met de cliënt 
waardoor de cliënt vertrouwen heeft in de coach

Hij/ zij begrijpt de kracht v.d. toepassing van de 
Life Performance Meter

Hij/ zij beschikt over een prima Life Performance 
score 

Hij/ zij inspireert de cliënt zijn Life Performance te 
verhogen

Hij/ zij inspireert de cliënt zijn algoritme 
(levensinstructiewijze) samen te stellen

Hij/ zij inspireert de cliënt zijn Life Design 
(levensstijl) te veranderen op basis van zijn 
algoritme

Hij/ zij inspireert de cliënt zijn Life Design te leven 
tijdens een Perfecte Week

Hij/ zij inspireert de cliënt zijn nieuwe Life Design 
en algoritme te blijven leven

Hij/ zij is in staat de cliënt te verleiden tot de 
aankoop van een extra coachtraject (upsell)

Hij/ zij inspireert de cliënt tijdens het extra 
coachtraject bezig te blijven met zijn Life Design

Hij/ zij kan goed documenteren

Hij/ zij kan goed plannen 

Hij/ zij kan goede gespreksverslagen opstellen

Hij/ zij kan goed communiceren, zowel verbaal en 
non-verbaal

Hij/ zij past een 3 sterren service toe

Hij/ zij werkt met een 6-weekse coachmethode

Hij/ zij werkt met bewustwording en implementatie

Hij/ zij factureert € 600 - € 1.000 per 
coachtraject van 6 weken
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2 Persoonlijke ontwikkeling
Een Life Performance Coach kan zich goed inleven in 

het proces van zijn cliënt wanneer hij hetzelfde proces 

heeft doorlopen. Daarom zal je tijdens deze opleiding 

een aantal keer zelf de Life Performance Meter invul-

len om er achter te komen wat jouw Life Performance 

score is en waar je zelf stappen mag zetten om de 

score te verbeteren. Ook formuleer je een eigen ca-

sus, ambitie, belemmering en vraagstuk. Het doel is 

gedurende de opleiding een helder verband te gaan er-

varen tussen het verhogen van jouw Life Performance 

score en het realiseren van jouw ambitie. Dit is precies 

het proces dat de cliënt ook ervaart.

3 Vraagstuk
Als uitgangspunt wordt het vraagstuk betreffende Life 

Performance verhoging genomen. De Life Performan-

ce Coach leert hoe hij iedere cliënt die hij coacht kan 

Beroepsperspectief
Een Medium-end coach voor Life Performance wordt 

opgeleid om zelfstandig cliënten te coachen. Afgestu-

deerde coaches kunnen een eigen coachpraktijk star-

ten en/ of werken bij een bedrijf, een school en trai-

ningsbureaus. 

Toepassingsgebieden
Na deze beroepsopleiding bestaat de mogelijkheid je 

te vestigen als zelfstandig Life Performance Coach, 

individueel of aangesloten bij een groepspraktijk, als 

deel- of voltijd coach. Ben je reeds werkzaam als 

coach, trainer of therapeut, dan kun je de geleerde 

technieken goed benutten als aanvulling op je 

bestaande werkwijze.

Studiemateriaal
Tijdens de start van de opleiding en gedurende de op-

leiding wordt het studiemateriaal online aangeleverd 

waardoor geen sprake is van extra studiekosten.

•  Handboek

•  Kant-en-klare coachmethode 

•  Scripts

•  Sheets

Mentale gezondheid  Het sterker maken van het denkvermogen

Emotionele gezond  Het sterker maken van het gevoelsleven

Spirituele gezondheid  Het sterker leven volgens de eigen kernwaarden

Sociale gezondheid  Het sterker leven met anderen

Fysieke gezondheid  Het sterker maken van het eigen lichaam

Financiële gezondheid  Het sterker maken van de eigen financiën

1 6 gezondheidsgebieden
Er wordt gewerkt met 6 gezondheidsgebieden. Het zijn deze gebieden die de basis vormen van de opleiding en van 

het aan te bieden Medium-end coachtraject voor de cliënt.

Het lesprogramma
Het lesprogramma is gebouwd op 5 pijlers.

1 6 gezondheidsgebieden

2 Persoonlijke ontwikkeling

3 Vraagstuk

4 Hoogwaardige theoretische kennis

5 Hoogwaardige praktische kennis
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inspireren om zijn Life Performance te verhogen. Door 

de cliënt antwoord te laten vinden op de vraag: “Welke 

factoren leveren een positeve bijdrage aan Life Perfor-

mance verhoging?” vindt de cliënt automatisch ook ant-

woord op de door hem zelf ingeleverde vraag bij aan-

vang van het coachtraject. Dit wordt in de opleiding de 

Switch techniek genoemd.

4  Hoogwaardige  
theoretische kennis

De volgende hoogwaardige theoretische kennis zal ge-

deeld worden en geoefend worden tijdens de opleiding. 

Modellen komen voort uit de wetenschap en praktijk, 

vormen een concreet onderdeel van de standaard 

coachmethode en zijn zodanig voorbereid dat ze direct 

toepasbaar zijn tijdens het coachtraject met de cliënt.

Mentale 

gezondheid

Fysieke 

gezondheid

Sociale 

gezondheid

Emotionele 

gezondheid

Spirituele 

gezondheid

Financiële 

gezondheid

Definitie

Definitie

Definitie

Definitie

Definitie

Definitie

Rode en 

groene taal

7 dagen 

bewegen

Sociale 

cirkels

Emotie en 

gevoel

Kernwaarden

Poor en rich 

mindset

Neuroplasticiteit 

en 60 dagen

Slapen

Energiegevers en 

energienemers

Hormonen en 

gevoel

100% jezelf 

zijn

Inkomsten-

verbetering

Linker  

prefrontale brein

Eten

EGO positie

Gevoels- 

navigatie

Verbinding  

met jezelf

Uitgaven en 

inkomsten 

bijhouden

Vragen formule

Vragen formule

Vragen formule

Vragen formule

Vragen formule

Vragen formule

5  Hoogwaardige praktische kennis
De volgende hoogwaardige praktische kennis zal gedeeld worden en geoefend worden tijdens de opleiding. Mo-

dellen zijn getoetst in de coachpraktijk en direct toepasbaar tijdens het coachtraject. Door het in de praktijk goed 

toepassen van de onderstaande modellen volgt er een succesvol coachtraject met de cliënt.

Kernproces  Kennismaking-Intake-Coachmeetings-Algoritme-Life Design-Perfecte Week-Upsell

Life Performance  De Life Performance meter is een meetinstrument die inzicht geeft in de huidige Life

meter en score  Performance score van de cliënt en de coach, en duidelijk maakt waar progressie kan

  worden gemaakt en progressie is gemaakt

CAVB Een casus beschrijving van de cliënt met oog voor zijn ambities  

Scripts Per coachmeeting is een helder script uitgeschreven, voor gegarandeerd resultaat

De Magic 6 De gouden formule gepresenteerd via 6 coachmeetings, voor gegarandeerd resultaat 

Planning Een standaard 6 weken durende planning 

Luistercyclus Typen 25-75/ 50-50/ 75-25

PESCARF formule  Kern van de coachformule: progressief extremisme-switch-competentie-autonomie- 

relatie-flipping
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Opbouw opleiding
De opleiding vindt in zijn geheel online plaats. Dat betekent fijn vanuit huis studeren. De opleidingsdata volgen op 

de volgende pagina. De opbouw van de 10-weekse opleiding is als volgt. 

Activiteit Tijdstip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Week 1
Kick off college
Ontvangen studiemateriaal
Bestuderen studiemateriaal
Regelen OC*

Vrijdag 9:00 - 10:00 X

Week 2
Opleidingsdag
Kennismaking OC

Vrijdag 9:00 - 17:00 X

Week 3
College**
Coachmeeting 1 OC

Vrijdag 9:00 - 10:00 X

Week 4
College
Coachmeeting 2 OC

Vrijdag 9:00 - 10:00 X

Week 5
College
Coachmeeting 3 OC

Vrijdag 9:00 - 10:00 X

Week 6
College
Coachmeeting 4 OC

Vrijdag 9:00 - 10:00 X

Week 7
College
Coachmeeting 5 OC

Vrijdag 9:00 - 10:00 X

Week 8
College
Coachmeeting 6 OC
Video opnemen

Vrijdag 9:00 - 10:00 X

Week 9
College
Speling

Vrijdag 9:00 - 10:00 X

Week 10
Afrondend college
Opmaak einddocument
Inzenden video

Vrijdag 9:00 - 10:00 X

*  OC, oefencliënt. Organiseer een oefencliënt in week 1 of eerder, en geef hem de 10-weekse planning en infor-

matie. Neem bij vragen over planning en informatie contact op met ons. 

**  College, tijdens een college wordt ingegaan op vragen die gedurende de week ontstaan. Coach ervaringen 

worden gedeeld en verdieping zal worden gepresenteerd. 

Examinering
Wanneer wordt voldaan aan de onderstaande punten, wordt op positieve wijze de opleiding afgerond.

•  100% aanwezig zijn tijdens de bijeenkomsten te weten de opleidingsdag en de colleges. Uiteraard is er begrip 

voor calamiteiten waardoor aanwezigheid eventueel niet kan plaatsvinden

•  Draaien van 1 oefentraject van 6 coachmeetings met de oefencliënt in de opleidingsperiode van 10 weken

•  inzenden van een keurig vormgegeven einddocument met daarin aandacht voor zelfreflectie op de eigen coach 

prestatie en de ontwikkeling van de oefencliënt

•  Toetsing van coachmeeting 6 door deze op te nemen en de link te zenden naar de examinator. De oefencliënt 

dient hier goedkeuring voor te geven

Rapportage
Het einddocument en de video van coachmeeting 6 worden nagekeken. Er volgt een rapport met heldere leerzame 

feedback en een eindbeoordeling. Bij een positieve beoordeling volgt het diploma.
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Examen
Ervaring heeft ons geleerd dat volledig geconcentreerd 10 weken meedoen inclusief het voldoen aan de examen-

opdracht leidt tot het hoogste leerrendement en een slagingskans van 90%. Wanneer het examen niet wordt 

gedaan of gehaald is er de mogelijkheid tot het doen van een herexamen. 

Investering (inclusief BTW 21%)

Opleiding € 1250,- Betaling gelieve voor de start van de opleiding te voldoen.

Examen  €     00,- Bij afronding binnen examenperiode week 1 t/m 10 geen examenkosten.

Herexamen €   150,- Indien examinering later plaatsvindt of langer duurt dan week 10.

Er zijn geen extra kosten voor studiemateriaal.

Belastingaftrek
De kosten voor deze opleiding kunnen worden opgegeven als scholingskosten. Dit geldt zowel voor particulieren 

als ondernemers. Ook kan de BTW worden verrekend. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.

Toelating
Je kunt deelnemen wanneer je beschikt over levenservaring en de ambitie om te gaan coachen.

Opleidingsdata
In onderstaand tabel tref je de opleidingsdata aan.

Najaar 2021 Voorjaar 2022

Week 1 Vrijdag 
9:00 - 10:00

03 - 9 - 2021 Week 1 Vrijdag 
9:00 - 10:00

4 - 2

Week 2 Vrijdag 
9:00 - 17:00

10 - 9 - 2021 Week 2 Vrijdag 
9:00 - 17:00

11 - 2

Week 3 Vrijdag 
9:00 - 10:00

17 - 9 - 2021 Week 3 Vrijdag 
9:00 - 10:00

18 - 2

Week 4 Vrijdag 
9:00 - 10:00

24 - 9 - 2021 Week 4 Vrijdag 
9:00 - 10:00

25 - 2

Week 5 Vrijdag 
9:00 - 10:00

01 - 10 - 2021 Week 5 Vrijdag 
9:00 - 10:00

4 - 3

Week 6 Vrijdag 
9:00 - 10:00

08 - 10 - 2021 Week 6 Vrijdag 
9:00 - 10:00

11 - 3

Week 7 Vrijdag 
9:00 - 10:00

15 - 10 - 2021 Week 7 Vrijdag 
9:00 - 10:00

18 - 3

Week 8 Vrijdag 
9:00 - 10:00

22 - 10 - 2021 Week 8 Vrijdag 
9:00 - 10:00

25 - 3

Week 9 Vrijdag 
9:00 - 10:00

29 - 10 - 2021 Week 9 Vrijdag 
9:00 - 10:00

1 - 4

Week 10 Vrijdag 
9:00 - 10:00

05 - 11 - 2021 Week 10 Vrijdag 
9:00 - 10:00

8 - 4

Voorwaarden
Bekijk op de website de voorwaarden voor deelname.

Meer informatie
Zend voor meer informatie een Whatsapp bericht naar hoofddocent Henri de Weerd. Hij neemt contact met je 

op via Whatsapp zodat een persoonlijke bel- of Zoom afspraak kan worden gemaakt om in te gaan op alle vragen. 

Contact opnemen via mail kan ook. 

Whatsapp 06-21158127

Mail   info@izoomo.nl



LIFE PERFORMANCE COACH 
LEVEL 2

HIGH-END COACH OPLEIDING
10 WEKEN

De eerste High-end 
coach opleiding voor  

Life Performance van Nederland

Innovatieve 
“ready-to-go” 
coachmethode

Voor de coach, therapeut  
en trainer met ervaring

Coachen op 
8 gezondheidsgebieden

Na 10 weken klaar 
om te coachen

Verhoog jouw omzet 
met 50.000 euro

Incl. 1 jaar licentie voor 
het Coach- en Marketing 
programma De Green 
Zone t.w.v. e 800,-
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Inleiding
Ben je een coach, therapeut of trainer? En herken je 

jezelf in één van de onderstaande punten?

•  Je bent personal trainer, team manager, sport-

coach, lifestyle coach, (fysio)therapeut en wilt meer

•  Je hebt coachervaring met cliënten of teamleden en 

wilt doorgroeien

•  Je wilt ontdekken wat High-end coaching voor jou 

kan betekenen

•  Je hebt de ambitie nog meer uit jouw coachtalent te 

halen

•  Je bent op zoek naar kennis om nog meer uit jouw 

cliënten of teamleden te halen

•  Je hebt de ambitie de cliënten of teamleden privé 

en zakelijk te kunnen coachen

•  Je wenst je te positioneren als High-end coach

•  Je wenst High-end cliënten te coachen

•  Je wenst een hoog uurtarief en goed betalende 

High-end cliënten

•  Je wenst een ondernemersomzetverhoging van 

50.000 euro 

•  Je bent op zoek naar een zeer krachtige High-end 

coachmethode

•  Je heb de ambitie de Life Performance van jezelf en 

cliënten te verhogen

•  Je wenst een ervaren en succesvolle coach om van 

te leren

Zo ja, dan is deze bijzondere High-end coach opleiding 

iets voor jou. Onze ambitie is om je in 10 weken klaar 

te stomen voor High-end coaching. Door de unieke 

combinatie van verdiepende werkvormen en theorieën, 

de specialistische inbreng van hoofddocent Henri de 

Weerd, de in de praktijk bewezen coachformule en de 

unieke coachinstrumenten bieden wij een opleiding die 

een bijzondere bijdrage gaat leveren aan jouw coach-

kwaliteiten en jouw coachresultaten met oog voor 

High-end coaching. 

Missie
Onze missie is om met behulp van de unieke High-end 

coachmethode High-end coaches op te leiden om Life 

Performers nog succesvoller te maken. De Life Per-

former is een ambitieuze ondernemer of professional 

die reeds wat heeft bereikt in het leven. De Life Per-

former neemt actief deel aan de samenleving, heeft 

de zaken goed op een rijtje en weet wat het is om te 

presteren. Hij weet wat het betekent om gemotiveerd 

te zijn, om inzet te tonen en om doelen te behalen. Hij 

heeft levenservaring en een goede opleiding genoten. 

Hij zit vol ambities en weet dat het altijd beter kan. 

Hij wil investeren in nieuwe inzichten en in een nieu-

we aanpak van bepaalde zaken in zijn leven. Hij heeft 

de wens zich écht te laten uitdagen door een coach 

die het compleet anders doet dan andere coaches, 

hem verrast en hem nieuwe mogelijkheden laat zien 

om naar te streven zodat ambities écht worden gere-

aliseerd. Kortom: de Life Performer wil er voor gaan! 

Als tegenprestatie vraagt hij een sterk voorbeeld en 

een overtuigende en hoogwaardige inzet van de coach 

die verder reikt dan andere coaches en die op ieder 

moment inspirerend is. Het is deze missie waar het de 

High-end coach om gaat. De uitdaging van de High-end 

coach is om de Life Performer nog sterker te laten 

ontdekken en presteren door voorbij het voorspelbare 

te gaan. De High-end coach begrijpt dat veel van hem 

mag worden gevraagd, dat hij een sterke voorbeeld-

functie heeft en dat hij ook zelf een sterke Life Perfor-

mance heeft. 

Pressure Cooker effect
Waar andere opleidingen 1 jaar duren, kiezen wij er 

expres voor je te laten deelnemen aan een Pressu-

re Cooker proces. Gedurende een korte periode van 

10 weken bezig zijn met volledige focus richting een 

helder doel met behulp van een sterke- en in de prak-

tijk bewezen coachmethode leidt tot een leereffect die 

groots is en gelijk is aan het leereffect van een jaar. 

Het Pressure Cooker effect inspireert je sneller funda-

mentele keuzes te maken en te komen tot concrete 

oplossingen en acties voor complexe ambities en uit-

dagingen. Dit geldt zowel voor jou en voor jouw cliënt. 

Het Pressure Cooker proces is één van de effectieve 
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High-end coachinstrumenten om ook jouw cliënt op 

een bijzondere wijze mee te inspireren waardoor échte 

ambities worden gerealiseerd en de Life Performance 

wordt verhoogd. Het Pressure Cooker effect is een 

prachtig voorbeeld van wat past bij High-end coaching. 

High-end coach
Een High-end coach is iemand die strategisch goed en 

snel kan denken, aan de hand van maatwerk effectief 

kan inspelen op de behoeften van de cliënt en pres-

teert voorbij de verwachting van de cliënt. Deze unieke 

High-end coachopleiding zal er voor zorgen dat je in 10 

weken “under pressure” voorbij de eigen verwachting 

veel leert, als professional en uiteraard als High-end 

coach zodat je écht kunt leveren. 

Tijdsinvestering
Om het beste uit jezelf te halen gedurende de opleiding 

vragen we je tijdens de 10 opleidingsweken 20 uur 

per week vrij te maken voor de contacturen met de 

docent, voor de bestudering en toepassing van de the-

oretische en praktische kennis, en voor jouw persoon-

lijke ontwikkeling. Tijdens jouw examenperiode (week 

11-20) vragen we je 10 uur per week vrij te maken. 

De tijdsinvestering bedraagt in totaal 300 uur.

Waarom High-end coaching
In een tijd waar onze gezondheid continu op de proef 

wordt gesteld is het écht tijd voor effectieve coaching. 

Het hoge percentage professionals en ondernemers 

met een burn-out, relatie stress, overgewicht of fi-

nanciële kwetsbaarheid geeft aan dat zelfs rijkdom 

en leven in welvaart kan leiden tot de achteruitgang 

van onze gezondheid. Tegelijkertijd zijn er tal van 

professionals en ondernemers met grote ambities en 

mooie dromen, zowel privé en zakelijk. Het zijn de am-

bities die het startpunt vormen van High-end coaching 

en van échte resultaten. 

Wat maakt een High-end coach bij-
zonder
Het is de brede kijk op gezondheid, de zgn. meta-ge-

zondheid met zijn 8 gezondheidsgebieden, die de High-

end coach zó bijzonder maakt. Hij begrijpt dat het de 

combinatie is van factoren uit de verschillende gezond-

heidsgebieden die zorgt voor het realiseren van ambi-

ties. En dat maakt het grote verschil met vele ande-

re coaches en coachmethoden. Een High-end coach 

schakelt bovendien samen met zijn cliënt op energieke 

wijze tussen het strategische-, tactische- en operatio-

nele denkniveau. Alleen dan worden ambities écht ge-

realiseerd! Hij is fanatiek, heeft ten minste een HBO 
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werk- en denkniveau, neemt de leiding, kan geduren-

de een lange periode de cliënt inspireren en daagt de 

 cliënt uit om te komen tot een daadwerkelijke meetba-

re gedragsverandering, levensstijlverandering en een 

sterke Life Performance. De High-end coach beschikt 

ook zelf over een sterke Life Performance. Hij weet 

wat het is om meta-gezond door het leven te gaan en 

privé en zakelijke ambities te realiseren. 

Waarom kiezen coaches voor deze 
High-end coach opleiding

•  Innovatieve High-end coachmethode

De innovatieve High-end coachmethode is samen met 

coaches en cliënten gedurende meerdere jaren in de 

praktijk ontwikkeld. De methode is als zeer goed en 

effectief ervaren door ambitieuze professionals en on-

dernemers.

•  Persoonlijke ontwikkeling

Een High-end coach is een rolmodel voor zijn cliënten 

betreffende Life Performance. Wat is de status van 

jouw Life Performance? Leef jij in de Green Zone? Tij-

dens de opleiding word je uitgedaagd concreet stap-

pen te maken zodat je jouw Life Performance verhoogt 

en ervaart wat jouw cliënten ook gaan ervaren.

•  Persoonlijke leerlijn

Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor persoon-

lijke vraagstukken en een persoonlijke leerlijn. Daarom 

werken we met een kleine groep cursisten.

•  Integrale benadering

De coachtheorie en de coachpraktijk worden geïnte-

greerd met de theorie en de praktijk van het onder-

nemen. Dat is logisch! Aan onder andere Sales en 

Marketing met oog voor de positionering van jezelf als 

High-end coach, wordt aandacht besteed. Je leert de 

cliënt te verleiden tot het doen van een investering van 

duizenden euro’s in een coachtraject met jou. En je 

leert jezelf op een sterke wijze te positioneren zodat 

je vele mensen op goede wijze kunt inspireren. De in-

tegrale benadering brengt je dus een praktijkgerichte 

formule waar de theorie en de praktijk van coaching en 

ondernemen samen komen met omzetverhoging als 

resultaat. 

•  Wetenschappelijke benadering

De theoretische kennis die wordt gedeeld komt voort 

uit wetenschappelijk modellen. Tijdens de opleiding 

leer je op praktijkgerichte wijze de theorie in te zetten 

om cliënten op High-end niveau te coachen, te verrij-

ken en te verrassen.  

•  Praktijkgericht

De opleiding duurt 10 weken. Tijdens de 10 weken 

krijg je praktijkgerichte opdrachten om de verschil-

lende onderdelen van de High-end coachmethode te 

oefenen. Dit doe je met mede cursisten en met een 

oefencliënt naar keuze van buiten de opleiding. Na de 

10e week is de opleiding afgelopen en start jouw exa-

menperiode van 10 weken. Tijdens deze periode pas 

je de verschillende opdrachten in een ketenproces toe 

in samenwerking met een oefencliënt met échte am-

bities. Het is ook tijdens deze periode dat je vanuit 

de opleiding jouw verdiende persoonlijke aandacht en 

support op momenten naar wens ontvangt.

•  Coach- en Marketing programma de Green Zone

Aan de hand van een kant-en-klaar Coach- en Marke-

ting programma kan de High-end coach zich op unieke 

wijze positioneren in zijn eigen bedrijf of in andermans 

bedrijf. De High-end coach krijgt wanneer hij slaagt het 

eerste jaar gratis toegang tot dit unieke en innovatieve 

licentieprogramma waar normaal een jaarlijks licentie-

bedrag voor wordt betaald. Kortom: dit programma 

geeft je een vliegende start!

•  Diplomering    

De High-end coach opleiding tot Life Performance 

Coach levert je bij een positieve afronding 2 diploma’s 

op te weten het Life Performance Coach level 2 diplo-

ma en het High-end coach diploma. Bij de diploma’s 

ontvang je een uitgebreide rapportage. Het examen-

traject vindt plaats tussen week 10 en week 20. Dan 

ga je aan de slag met een oefencliënt om de High-end 

coachmethode in de praktijk toe te passen.   

Onderwijsvorm
Het onderwijs krijgt vorm door de volgende onderde-

len.

•  Colleges en spreekuren vinden deels plaats op de 

opleidingslocatie en deels via Zoom

•  Ervaringen worden gedeeld via een eigen Whatsapp 

groep

•  Persoonlijk contact met de hoofddocent vindt plaats 

via Whatsapp texting, voice messages, wandelin-

gen, video en/ of telefonisch contact

•  Persoonlijke intervisiemomenten
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Vaardigheden voor de High-end coach voor Life Performance
De High-end coach voor Life Performance meestert de volgende vaardigheden.

Hij/ zij begrijpt het verschil tussen een therapeut en 
een coach 

Hij/ zij begrijpt het verschil tussen strategische, 
tactische en operationele coaching

Hij/ zij omarmt Life Performance verhoging voor 
zichzelf en de cliënt 

Hij/ zij werkt met de ambities van de cliënt

Hij/ zij werkt met 8 gezondheidsgebieden

Hij/ zij werkt met een integriteitscode

Hij/ zij werkt online en offline

Hij/ zij werkt met de PESCARF formule (progressief 
extremisme-switch-competentie-autonomie-relatie-
flipping)

Hij/ zij beheerst de luistercyclus typen 25-75/ 50-
50/ 75-25

Hij/ zij coacht m.b.t. Life Performance verhoging 
en op maat van uiteenlopende privé- en zakelijke 
vraagstukken

Hij/ zij beheerst de coachmeeting scripts 

Hij/ zij beheerst de High-end coachmethode 

Hij/ zij begrijpt het belang van het werken met een 
25% standaardmethode en 75% persoonlijke inbreng 
van de coach

Hij/ zij is een inspirerend leider en rolmodel

Hij/ zij ontwikkelt een positieve relatie met de cliënt 
waardoor de cliënt vertrouwen heeft in het traject

Hij/ zij ontwikkelt een positieve relatie met de cliënt 
waardoor de cliënt vertrouwen heeft in de coach

Hij/ zij begrijpt de kracht v.d. toepassing van de Life 
Performance Meter

Hij/ zij beschikt over een Life Performance score die 
hoger is dan 8

Hij/ zij inspireert de cliënt zijn Life Performance te 
verhogen

Hij/ zij inspireert de cliënt zijn Meta-algoritme 
(levensinstructiewijze) en Meta-matrix samen te 
stellen

Hij/ zij kan goed communiceren, zowel verbaal en 
non-verbaal

Hij/ zij past een 5 sterren service toe 

Hij/ zij levert voorbij de verwachting van de cliënt

Hij/ zij werkt met een coach jaarsysteem 

Hij/ zij presenteert voor groepen

Hij/ zij factureert € 3.000 - € 12.000  

Hij/ zij is een goede onderzoeker 

Hij/ zij maakt modellen op maat en heeft een 
modellen bibliotheek

Hij/ zij werkt met modellenbundels en 
modellenrapporten

Hij/ zij kent de basistheorie van de toegepaste 
psychologie

Hij/ zij werkt met een zeer uitgebreide intake

Hij/ zij werkt met hoofdvragen en deelvragen

Hij/ zij werkt met decodering en codering van 
patronen en situaties

Hij/ zij werkt met verdiepingsthema’s

Hij/ zij werkt met een 60e, 120e, 240e  en 365e 
dag cliënt eindpresentatie

Hij/ zij werkt met ambitie- en algoritme meters

Hij/ zij werkt met Concepting en Master challenges

Hij/ zij werkt met Persona’s, Service Design 
Thinking en een Customer Journey

Hij/ zij heeft zelf Meesterwerken gerealiseerd waar 
hij trots op is

Hij/ zij werkt met het Coach- en Marketing 
programma de Green Zone
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Hij/ zij inspireert de cliënt zijn Life Design (levensstijl) 
blijvend te veranderen op basis van zijn Meta-
algoritme en Meta-matrix

Hij/ zij inspireert de cliënt zijn Life Design te leven 
tijdens een Perfecte Week

Hij/ zij inspireert de cliënt zijn nieuwe Life Design en 
Meta-algoritme te blijven leven

Hij/ zij is in staat de cliënt te verleiden tot de 
aankoop van een extra coachtraject (upsell)

Hij/ zij inspireert de cliënt tijdens het extra 
coachtraject bezig te blijven met zijn Life Design

Hij/ zij kent de weg in de gemeente m.b.t. buurtwerk 
en sociaal werk

Hij/ zij coacht pro deo mensen die extra steun 
verdienen

Hij/ zij is attent en zorgt voor verrassingen

Hij/ zij kan goed documenteren

Hij/ zij meestert het plannen en het managen van 
een project 

Hij/ zij kan goede gespreksverslagen opstellen

Hij/ zij werkt met de BIVM fasen (bewustwording-
implementatie- verdieping-meestering)

Hij/ zij kan bij bedrijven binnen komen met het 
coach- en marketing programma de Green Zone 

Hij/ zij verhoogt de omzet met 50.000 euro met 
behulp van een goede marketing- en salesaanpak 
(ABC model)

Hij/ zij meestert de Low-end, Medium-end en High-
end coachmethode

Hij/ zij coacht individuele cliënten en groepen 
cliënten met behulp van de Low-end en Medium-end 
coach methode

Hij/ zij coacht individuele cliënten met behulp van 
de High-end coachmethode

Hij/ zij bouwt een eigen community op aan de hand 
van het concept de Green Zone.

Hij/ zij begrijpt en meestert de 9 domeinen van een 
goede onderneming

Hij/ zij werkt samen met specialisten op 
operationeel niveau

Hij/ zij heeft rust en ruimte om te ontwikkelen en te 
onderzoeken

Hij/ zij heeft zelfvertrouwen en is gemotiveerd

Beroepsperspectief

Als High-end Coach voor Life Performance word je 

opgeleid om je sterk in de markt te positioneren en 

High-end cliënten optimaal te bedienen. Afgestudeerde 

coaches leiden een succesvolle coachpraktijk en kun-

nen ook werken bij een bedrijf, een school en trainings-

bureaus. 

Toepassingsgebieden

Na deze beroepsopleiding bestaat de mogelijkheid je te 

vestigen als zelfstandig Life Performance Coach, indivi-

dueel of aangesloten bij een groepspraktijk, als deel- of 

voltijd coach. Ben je reeds werkzaam als coach, dan 

kun je de geleerde technieken goed benutten als aan-

vulling op je bestaande werkwijze. Als High-end coach 

kun je een nieuwe doelgroep aan je binden en waar-

devol zijn als verlengstuk van de Human Resource af-

deling in een klein of groot bedrijf met behulp van het 

Coach- en Marketingprogramma de Green Zone. 

Studiemateriaal

Tijdens de start van de opleiding en gedurende de op-

leiding wordt het studiemateriaal online aangeleverd 

waardoor geen sprake is van extra studiekosten.

•  Handboek

•  Sheets

•  De Ondernemer Toolbox

•  De Coach Toolbox 

•  De Green Zone Toolbox
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Het lesprogramma
Het lesprogramma is gebouwd op 5 pijlers.

1 8 gezondheidsgebieden

2 Persoonlijke ontwikkeling

3 Vraagstukken

4 Hoogwaardige theoretische kennis

5 Hoogwaardige praktische kennis

2 Persoonlijke ontwikkeling
Een Life Performance Coach kan zich goed inleven in 

het proces van zijn cliënt wanneer hij hetzelfde proces 

heeft doorlopen. Daarom wordt tijdens deze opleiding 

datgene meegemaakt wat de High-end cliënt ook mee 

gaat maken. Eigenhandig ervaren en toepassen van 

de verschillende tools uit de verschillende toolboxen zal 

zowel de hoogwaardige theoretische- en ook de hoog-

waardige praktische kennis tot leven brengen. 

3 Vraagstukken
Verschillende vraagstukken worden als uitgangspunt 

genomen om de praktijk bij de hand te nemen en 

met échte casussen op concrete wijze te oefenen. 

Per vraagstuk wordt gewerkt met een in de praktijk 

getoetste modellenbundel waardoor direct praktijkge-

richt gewerkt kan worden. De modellenbundel is on-

derdeel van de modellenbibliotheek die een grote rol 

speelt in de High-end coachmethode. In onderstaand 

tabel volgen een aantal voorbeelden van vraagstukken 

die we gaan behandelen. In de praktijk is het aantal 

vraagstukken gelijk aan het aantal vraagstukken dat 

de cliënt kan bedenken. De High-end coach kan met 

de unieke en innovatieve coachmethode ontelbaar veel 

vraagstukken aan. Bedenk dat de High-end coach op 

maat produceert en daar waar de cliënt geen tijd heeft 

zaken uit te zoeken, de High-end coach dit wel heeft. 

Geen standaardoplossingen maar wel een standaard-

structuur en standaardmethode op basis waarvan bij-

na ieder vraagstuk op maat kan worden behandeld.

1 8 gezondheidsgebieden
Er wordt gewerkt met 8 gezondheidsgebieden. Het zijn deze gebieden die de basis vormen van de opleiding en ook 

van het aan te bieden High-end coachtraject voor de cliënt.

Mentale gezondheid Het sterker maken van het denkvermogen

Emotionele gezondheid Het sterker maken van het gevoelsleven

Spirituele gezondheid Het sterker leven volgens de eigen kernwaarden

Sociale gezondheid Het sterker leven met anderen

Fysieke gezondheid Het sterker maken van het eigen lichaam

Financiële gezondheid Het sterker maken van de eigen financiën

Zakelijke gezondheid Het sterker maken van de eigen werkprestaties

Ecologische gezondheid Het sterker maken van de leefomgeving

Voorbeelden van vraagstukken

Vitale liefdesrelatie Zelfvertrouwen Motivatie Doeltreffend gedrag

Financiële vrijheid Vitaal leven Vaderschap Flow

Dagelijkse tevredenheid Jezelf zijn Effectief communiceren Inspirerend Leiderschap

Gezinsgeluk Succesvolle CEO Projectmanagement Gevoelsmanagement
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4  Hoogwaardige theoretische 
kennis

Hoogwaardige theoretische kennis zal gedeeld en ge-

oefend worden tijdens de opleiding. Het betreft mo-

dellen die voortkomen uit de coachpraktijk, de weten-

schap en de psychologie. De modellen zijn krachtige 

coachinstrumenten, vormen dus een concreet onder-

deel van de High-end coachmethode, passen goed bij 

tal van vraagstukken en ambities van de cliënt, en ver-

tegenwoordigen een onmisbare waarde. De modellen 

maken deel uit van de modellen bibliotheek en zijn zoda-

nig voorbereid dat ze direct toepasbaar zijn tijdens het 

coachtraject voor jezelf en voor de cliënt. Dat scheelt 

heel veel lees-, uitwerkings- en dus voorbereidingstijd.  

Coach Modellen Bibliotheek

Een High-end coach bouwt continu aan een eigen mo-

dellen bibliotheek waar hij al zijn kennis systematisch 

documenteert zodat hij altijd en waar ook ter wereld 

toegang heeft tot goed opgeslagen kennis. Modellen 

zijn weergaves van de meest belangrijke kennis ge-

presenteerd op maximaal 1 A4, voortkomend uit het 

onderzoek van de coach. Een model wordt op-maat-ge-

maakt door de vragen en opdrachten per model aan te 

passen aan de casus van de cliënt. Wij hebben de laat-

ste jaren zeer veel boeken, presentaties en documen-

taires samengevat aan de hand van modellen en deze 

geplaatst in een Coach Modellen Bibliotheek. Dit is één 

van de unieke en innovatieve sterkten van de High-end 

coach opleiding en ook de High-end coachmethode. 

Een High-end coach onderzoekt en documenteert na-

melijk kennis voor de rest van zijn leven zodat jaar na 

jaar hij zijn leergierigheid weet om te zetten in deelbare 

kennis om zichzelf en cliënten mee te verrijken. 

Het is dan ook de Coach Modellen Bibliotheek die de 

High-end coach een unieke voorsprong geeft en daar-

om zeer aantrekkelijk maakt voor cliënten. Wie anders 

heeft een Coach Modellen Bibliotheek met oog voor 8 

gezondheidsgebieden? Door de eigen bibliotheek conti-

nu te verrijken voorkom je het standaardspoor en daar-

mee het terugvallen naar Medium-end coaching. Een 

High-end coach loopt voorop, is vernieuwend,  verrast 

en verrijkt zijn cliënten. De kracht van deze coach op-

leiding is dat de modellen bibliotheek die wordt aange-

reikt al rijkelijk gevuld is met meer dan 200 modellen 

en vele modellenbundels. Dat scheelt heel veel lees, 

uitwerkings- en dus voorbereidingstijd. Na 10 weken 

ben je daarom “ready-to-go” als High-end coach. 
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Modellen voorbeelden
Waar andere coaches werken met enkele modellen, 

werkt een High-end coach met honderden modellen. 

Hij is zo in staat met oog voor detail het privé- en/ 

of zakelijke vraagstuk en de ambitie van de cliënt te 

analyseren en te benoemen. Zodoende is de High-end 

coach in staat op maat de juiste modellen te kiezen en 

effectief te coachen. Dat is een bijzondere kracht van 

een High-end coach. Hier volgen enkele voorbeelden 

van modellen.

Cashflow kwadrant/ Starters en een koopwoning/ 

Salaris en geluk/ Stijging pensioenleeftijd/ Don’t le-

verage for investing/ The 6 steps to financial free-

dom/ The poor and rich mindset/ 7 verschillende 

inkomens/ Compound effect/ Assetmix/ Disruptief 

persoonlijk verdienmodel/ Frugalisme/ Indexbeleg-

gen/ Vastgoedbeleggen/ Levensverwachting/ Hor-

monen/ MyFitnessPal/ Voeding en planning/ Mini-ri-

tuelen/ Iedere dag primen/ Alcohol en hersenen/ 

Relatie stress/ Time management/ Epigenetica/ 

Slapen/ Vaderschap/ Ouderschap/ Balans en vitaal 

leven/ Intermittent fasting/ Werking van ons brein/ 

Keuzes zijn niet realistisch/ Zelfoverschatting/ Ver-

band tussen cognitie en emotie/ Heuristics/ State 

of focus/ Herprogrammeren van het brein/ Code 

of the extraordinary mind/ Balans en doelen per ge-

zondheidsgebied/ Via meditatie tot geluk/ How to get 

your brain to focus/ Selffulfilling prophecy/ Zelfver-

trouwen/ Emotionele intelligentie/ Positieve emotie 

is besmettelijk/ Verband tussen mentale-sociale-emo-

tionele intelligentie/ The neuroscience of emotion/ 

flow/ Gebonden en ongebonden intuitie/ Intimiteit en 

naar binnengaan/ Jij bent de producent van jouw emo-

tie/ Amygdala kaping/ Intimiteit en verhouding met 

jouw lijf/ De meeste mensen zitten emotioneel op 6-9 

jaar/ Angstmanagement/ Sociale cirkels/ Transac-

tionele analyse/ Verschillende relatievormen/ De 7 

eigenschappen van de ideale partner/ Ontbreken van 

sociale rapport leidt tot prestatiedaling/ Sociale intelli-

gentie/ Associatie en dissociatie/ De 7 principes van 

een succesvolle liefdesrelatie/ Voorspellers van een 

scheiding/ Bindingsangst en verlatingsangst/ Herpro-

grammering van de Sociale Blueprint/ Jij bent jouw 

omgeving/ The Doughnut Economy en het klimaat/ 

De logische niveaus/ NLP en submodaliteiten/ Pa-

radigma shift/ De behoeften hiërarchie/ Persoonlijk 

leiderschap/ Het existentialisme/ Een gemiddeld le-

ven/ minimalisme en maximalisme/ Rust, ritme en 

ruimte/ Overgave en berusting/ De zelfdeterminatie 

theorie/ Kernkwadranten/ Psychoanalyse/ Archety-

pes/  Lineair, synthetisch, multivariabel en labyrinth 

denken/ Het trainen van concentratie/ Wilskracht/ 

GRIT/ Energietransitie in de 21e eeuw/ Stillness is 

the key/ Business Model Canvas/ One simple idea for 

start ups/ Tips voor CEO’s/ De filosofie van het stoï-

cisme/ De kunst van Caravaggio en nog vele andere 

inspirerende modellen.

DE MULTI-MODEL FORMULE 
IS DE SLEUTEL TOT 

GEDRAGSVERANDERING.
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ALS JE IETS NIET VOOR 
100 EURO KUNT VERKOPEN, 

VRAAG DAN 200 EURO!
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Tools Fase 1 Bewustwording

Tools Betekenis

Life Performance Meter Om huidige Life Performance score te meten

Intake opdrachten Opdrachten om een beeld van de cliënt te krijgen

Breinweek modellen Informatie over het brein die gedeeld wordt met cliënt 

Life Performance rapport Rapportage Life Performance score aan cliënt

ALD opdracht Cliënt stelt zijn Algoritme en Life Design op

Intake analyse, decodering en verslag Verslag voor cliënt door coach gemaakt via diagnostiek

1e versie hoofd- en deelvragen Vragen voortgekomen uit intake, nog niet definitief

Definitieve hoofd- en deelvragen Gewogen en door cliënt goed gekeurde vragen

Planning en projectmanagement Overeengekomen data, tijdstippen en doelen met cliënt

Modellenregen hoofdvraag 1 en 2 Coach deelt kennismodellen met cliënt

Finaal modellenrapport Coach deelt opgemaakt eindrapport met cliënt

Algoritme Door cliënt bepaalde instructiewijze om te leven

Meta-algoritme Kortste versie van algoritme

Meta-matrix Meta-algoritmische factoren op dashboard 

Life Design Meta-algoritmische factoren vertaald naar levensstijl 

Codering Combi van Meta-algoritmische factoren per situatie

Perfecte week Cliënt leeft zijn Meta-algoritme in 1 week op perfecte wijze

Brief aan mezelf Cliënt schrijft brief aan zichzelf met doelen

60e dag eindpresentatie Cliënt presenteert tijdens eindgesprek op 60e dag

60e dag eindgesprek verslag  Coach zendt cliënt verslag van eindgesprek

5  Hoogwaardige praktische  
kennis

Hoogwaardige praktische kennis zal gedeeld worden 

en geoefend worden tijdens de opleiding aan de hand 

van (1) De Ondernemer Toolbox, (2) de Coach Toolbox 

en (3) de Green Zone Toolbox. Het Toolboxen systeem 

is ook één van de unieke en innovatieve sterkten van 

de High-end opleiding en de High-end coachmethode. 

Dat scheelt heel veel lees, uitwerkings- en dus voorbe-

reidingstijd. Na 10 weken ben je daarom “ready-to-go” 

als High-end coach.

De Ondernemer Toolbox 
High-end coaches zijn echte ondernemers. Zij worden 

uitgedaagd een High-end coachformule in de markt te 

zetten voor bijzondere prijzen. Daarom is van belang 

-en- als coach -en- als ondernemer doelgericht en doel-

treffend te zijn. Tijdens de opleiding wordt aandacht 

besteed aan verschillende ondernemers-, marketing- 

en salesmodellen waaronder het Business Model Can-

vas, de waardepropositie, offertes, verkoop- en upsell 

tactieken, het 50.000 euro omzet model, de prijspro-

positie, online marketing en positionering.

De Coach Toolbox 
De High-end coach inspireert de cliënt continu om 

door te groeien en gedragsverandering te blijven to-

nen in dienst van zijn vraagstukken en ambities. Iedere 

BIVM fase vraagt iets nieuws van de cliënt waardoor 

hij verrast wordt, scherp blijft en zich doelgericht en 

doeltreffend verder ontwikkelt. Er is geen ontkomen 

aan!



37

Tools Fase 2 Implementatie
Tools Betekenis

Algoritme meter Meten van status naleven van Meta-algoritme door cliënt

Motivatie app Screenshot van PP sheet met motiverende tekst

Life Performance meter Om huidige Life Performance score te meten

Life Performance score sheets Om Life Performance score te tonen aan cliënt

120e dag eindpresentatie Cliënt presenteert tijdens eindgesprek op 120e dag + brief

120e dag eindgesprek verslag Coach zendt cliënt verslag van eindgesprek

Opdracht Bepaal 4 thema’s voor fase 3 Betreft verdiepingsthema’s fase 3

Tools Fase 3 Verdieping
Tools Betekenis

Modellen thema 1-2-3-4   Betreft modellen per verdiepingsthema

Finaal modellenrapport Cliënt ontvangt per thema modellenrapport

Algoritme meter Meten van status naleven van Meta-algoritme door cliënt

Motivatie app Screenshot van PP sheet met motiverende tekst

Life Performance meter Om huidige Life Performance score te meten

Life Performance score sheets Om Life Performance score te tonen aan cliënt

Terugkoppeling intake verslag Om patronen te evalueren en te doorbreken

240e dag eindpresentatie Cliënt presenteert tijdens eindgesprek op 240e dag + brief

240e dag eindgesprek verslag Coach zendt cliënt verslag van eindgesprek

Opdracht Bepaal 2 Master Challenges voor fase 4 Betreft grote uitdagingen voor fase 4

 
Tools Fase 4 Meestering

Tools Betekenis

Codering en Master Challenges Grote uitdagingen inrichten met het Meta-algoritme

Concepting en Master Challenges Grote uitdagingen inrichten via conceptueel denken

Ambitie meter Meten van status ambities m.b.t. Master Challenge 

Algoritme meter Meten van status naleven van Meta-algoritme door cliënt 

Motivatie app Screenshot van PP sheet met motiverende tekst

Life Performance meter Om huidige Life Performance score te meten

Life Performance score sheets Om Life Performance score te tonen aan cliënt

Terugkoppeling intake verslag  Om patronen te evalueren en te doorbreken

365e dag eindpresentatie 1 voor coach Cliënt presenteert tijdens eindgesprek op 365e dag + brief

365e dag eindpresentatie 2 voor sociale netwerk Cliënt presenteert tijdens eindgesprek op 365e dag

365e dag eindgesprek verslag Coach zendt cliënt verslag van eindgesprek

Afronding coachtraject + upsell Coach nodigt cliënt uit voor een lunch 



De Green Zone Toolbox 
De Green Zone is een innovatief Low-end Coach- en 

Marketing licentie programma die de coach onder-

steunt in het positioneren van zichzelf als inspirerende 

coach met een bijzonder verhaal. De Green Zone biedt 

dat verhaal. En het biedt verschillende coach- en mar-

keting instrumenten om het bijzondere verhaal in de ei-

gen omgeving in de markt te zetten en om bij bedrijven 

binnen te komen. En zo ontstaat er een Green Zone 

onder leiding van de coach met als doel anderen te in-

spireren gezonder te leven. De licentie kosten voor het 

1e jaar zit bij deze coach opleiding inbegrepen. Meer 

weten over de Green Zone en de licentie? Kijk verder 

in deze brochure.
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Opbouw opleiding

De opleiding vindt deels online en deels op locatie plaats. De opleidingsdata volgen op de volgende pagina.  
De opbouw van de 10-weekse opleiding is als volgt. 

Activiteit Tijdstip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Week 1
Kick off dag* (offline locatie)
Coachmeeting 1 OC1**
Ontvangen studiemateriaal
Bestuderen studiemateriaal

Zaterdag 9:00-17:00 X

Week 2
College middag*** (online)
Coachmeeting 2 OC1

Vrijdag 13:00-17:00 X

Week 3
College middag (online)
Coachmeeting 3 OC1

Vrijdag 13:00-17:00 X

Week 4
College middag (online)
Coachmeeting 4 OC1

Vrijdag 13:00-17:00 X

Week 5
College dag (offline locatie)
Coachmeeting 5 OC1

Zaterdag 9:00-17:00 X

Week 6
College middag (online)
Coachmeeting 6 OC1

Vrijdag 13:00-17:00 X

Week 7
College middag (online)
Coachmeeting 7 OC1

Vrijdag 13:00-17:00 X

Week 8
College middag (online)
Coachmeeting 8 OC1

Vrijdag 13:00-17:00 X

Week 9
College middag (online)
Coachmeeting 9 OC1

Vrijdag 13:00-17:00 X

Week 10
College dag (offline locatie)
Coachmeeting 10 OC1

Vrijdag 13:00-17:00 X

Start examenperiode 
Week 11-20 met OC2**** 

Inzenden einddocument/ 
intervisie/ diplomering
Week 21-22

*  De Kick off dag vindt offline plaats op een opleidingslocatie waarbij de deelnemers met elkaar 
kennismaken en samen gaan werken aan verschillende casussen.

**  OC1, oefencliënt 1. Organiseer een oefencliënt voor week 1 t/m week 10, en plan met hem 
wekelijks een coachmeeting van 1 uur in om verschillende casussen te oefenen.

***  College middag, tijdens een college wordt ingegaan op verschillende onderwerpen die te ma-
ken hebben met het High-end coachtraject. Coach ervaringen worden gedeeld en verdieping 
zal worden gevonden. 

****  OC2, oefencliënt 2. Organiseer een oefencliënt voor week 11 t/m week 20 (examenperiode), 
en plan met hem een officieel examencoachtraject.
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Examinering
Wanneer wordt voldaan aan de onderstaande pun-

ten, wordt op positieve wijze de opleiding afgerond. 

•  100% aanwezig zijn tijdens de bijeenkomsten te we-

ten de opleidingsdag en de colleges. Uiteraard is 

er begrip voor calamiteiten waardoor aanwezigheid 

eventueel niet kan plaatsvinden

•  Draaien van 1 oefentraject van 10 coachmeetings 

met de oefencliënt in de examenperiode van 10 we-

ken

•  inzenden van een keurig vormgegeven einddocument 

met daarin aandacht voor zelfreflectie op de eigen 

coachprestatie en de ontwikkeling van de oefencliënt

•  Toetsing van coachmeeting 10 door deze op te ne-

men en de link te zenden naar de examinator. De 

oefencliënt dient hier goedkeuring voor te geven

•  Intervisie gesprekken met de hoofddocent om het 

tussentijdse niveau van de opgedane inzichten te 

toetsen

•  Eindgesprek met hoofddocent om eindniveau van de 

opgedane inzichten te toetsen

Rapportage
Het einddocument wordt nagekeken. Een rapport 

wordt gemaakt naar aanleiding van de intervisie ge-

sprekken en met oog voor het einddocument. Het rap-

port kenmerkt zich door heldere leerzame feedback en 

een eindbeoordeling. De coachmeeting wordt geanaly-

seerd en ook daar wordt een rapport van gemaakt. Bij 

een positieve beoordeling volgt het diploma.

Examen
Ervaring leert ons dat volledig geconcentreerd 10 

weken meedoen en tijdens de examenperiode daar-

opvolgend in week 11 tot en met 20 direct aan de 

slag gaan met de uitvoering van de gegeven examine-

ringsopdrachten, leidt tot het hoogste leerrendement 

en een slagingskans van 90%. Wanneer het examen 

niet wordt gedaan of gehaald in week 11 tot en met 

20 is er de mogelijkheid tot het doen van een herexa-

men. 

Investering (inclusief BTW 21%)

Opleiding  e 4000,- Betaling gelieve voor de start 

van de opleiding te voldoen.

Examen  e 00,- Bij afronding binnen examenperiode 

week 11 t/m 20 geen examenkosten.

Herexamen  e  250,- Indien examinering later plaats-

vindt of langer duurt dan week 20.

Er zijn geen extra kosten voor studiemateriaal.

Belastingaftrek
De kosten voor deze opleiding kunnen worden op-

gegeven als scholingskosten. Dit geldt zowel voor 

 particulieren als ondernemers. Ook kan de BTW 

worden verrekend. Kijk voor meer informatie op  

www.belastingdienst.nl.

Toelating
De volgende richtlijnen voor deelname zijn opgesteld 

om te zorgen dat het volgen van het High-end coach-

traject zeer succesvol is en een bijzonder mooie erva-

ring zal zijn. 

•  Minimaal 100 uur coachervaring in het coachen, 

managen of trainen van een team of een individu 

•  Levenservaring

•  HBO denkniveau (HBO diploma niet verplicht)

•  Ondernemersdrive

•  Passie voor coaching

•  Honger naar een innovatieve coachmethode

•  Passie voor onderzoek

•  Spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal

•  Ambitie hebben om mensen écht verder te helpen

•  Een hoge Life Performance hebben of de bereidheid 

hebben deze te bewerkstelligen

•  De bereidheid 20 uur per week vrij te maken incl. 

contacturen tijdens de opleidingsweken 1-10

•  De bereidheid 10 uur per week vrij te maken tijdens 

de examenperiode in week 11-20

Toelatingsgesprek
Alvorens te kunnen deelnemen vindt er een toelatings-

gesprek plaats met de hoofddocent. Op deze wijze 

kunnen we samen vaststellen of de High-end coach op-

leiding de juiste keuze is. Ook kunnen we indien nodig 

is, het advies geven om nog beter voorbereid voor de 

dag te komen door eerst de level 1 opleiding te doen of 

eerst aan de slag te gaan met het coachen van cliën-

ten. Ten slotte hebben we de ambitie om een ieder die 

deelneemt zeer succesvol te laten deelnemen.  
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Opleidingsdata
In onderstaand tabel tref je de opleidingsdata.

Najaar 2021 Voorjaar 2022

Week 1 Zaterdag 9:00-17:00
Op locatie

4-9-2021 Week 1 Zaterdag 9:00-17:00
Op locatie

5-2

Week 2 Vrijdag 13:00-17:00
Online

10-9-2021 Week 2 Vrijdag 13:00-17:00
Online

11-2

Week 3 Vrijdag 13:00-17:00
Online

17-9-2021 Week 3 Vrijdag 13:00-17:00
Online

18-2

Week 4 Vrijdag 13:00-17:00
Online

24-9-2021 Week 4 Vrijdag 13:00-17:00
Online

25-2

Week 5 Zaterdag 9:00-17:00
Op locatie

2-10-2021 Week 5 Zaterdag 9:00-17:00
Op locatie

5-3

Week 6 Vrijdag 13:00-17:00
Online

8-10-2021 Week 6 Vrijdag 13:00-17:00
Online

11-3

Week 7 Vrijdag 13:00-17:00
Online

15-10-2021 Week 7 Vrijdag 13:00-17:00
Online

18-3

Week 8 Vrijdag 13:00-17:00
Online

22-10-2021 Week 8 Vrijdag 13:00-17:00
Online

25-3

Week 9 Vrijdag 13:00-17:00
Online

29-10-2021 Week 9 Vrijdag 13:00-17:00
Online

1-4

Week 10 Vrijdag 13:00-17:00
Op locatie

5-11-2021 Week 10 Vrijdag 13:00-17:00
Op locatie

8-4

Week 11 
t/m 20

Examen periode 12-11/ 20-1 Week 11 
t/m 20

Examen periode 15-4/ 16-6

Inzenden einddocu-
ment/ intervisie/ 
diplomering

21-1/ 4-2 Inzenden einddocu-
ment/ intervisie/ 
diplomering

17-6/ 1-7

Voorwaarden
Bekijk op de website de voorwaarden voor deelname.

Meer informatie
Zend voor meer informatie een Whatsapp bericht naar hoofddocent Henri de Weerd. Hij neemt contact met je 
op via Whatsapp zodat een persoonlijke bel- of Zoom afspraak kan worden gemaakt om in te gaan op alle vragen. 
Contact opnemen via mail kan ook. 

Whatsapp  06-21158127
Mail  info@izoomo.nl



DE GREEN ZONE
COACH & MARKETING 

PROGRAMMA

Innovatief Coach- en 
Marketing programma 

Gepersonaliseerde coach-  
en marketinginstrumenten

De sleutel om bij bedrijven  
binnen te komen

De formule om een eigen 
community op te zetten

Cirkelsysteem & omzet  
verhogend programma

1e jaar gratis voor 
High-end coach
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Inleiding
Ben je een coach? En herken je jezelf in één van  

de onderstaande punten?

•  Je wenst een goed verhaal te hebben om bij een 

bedrijf binnen te komen als coach

•  Je hebt de behoefte om medewerkers in een bedrijf 

te inspireren gezonder te leven

•  Je hebt de behoefte om in jouw bedrijf of wijk ande-

ren te inspireren gezonder te leveren

•  Je hebt de behoefte aan een eenvoudig, effectief en 

innovatief gezondheidsprogramma 

•  Je hebt de behoefte aan een marketing concept om 

het programma en jezelf te promoten

•  Je hebt de behoefte aan kant-en-klare instrumenten 

om te coachen en reclame te maken

•  Je wilt de kant-en-klare instrumenten kunnen perso-

naliseren

Zo ja, dan is de Green Zone iets voor jou. 

Missie
Onze missie is om 100 Green Zones in Nederland op 

te zetten, verdeeld over het gehele land. Op deze wij-

ze kan een bijdrage geleverd worden aan het groener 

maken van Nederland met oog voor gezondheid in de 

meest brede zin van het woord te weten meta-gezond-

heid. Vele duizenden mensen kunnen hierdoor daad-

werkelijk gezonder gaan leven met oog voor 8 gezond-

heidsgebieden. 

Visie
De visie die ten grondslag ligt aan de Green Zone is 

de wereld gezonder maken, dus groener maken. Dit 

begint bij jezelf. Zelf hierin de leiding nemen kan! Om 

vervolgens als je daar genoeg energie voor hebt, ook 

jouw omgeving een stukje groener te maken. Stap in 

jouw eigen Green Zone! Zo kan ook een coach de lei-

ding nemen in een bepaalde omgeving. Dit kan bijvoor-

beeld een bedrijf, een wijk of een vereniging zijn. Daar 

zet de coach samen met de deelnemers een Green 

Zone op. Het Green Zone programma wordt gevolgd 

door de deelnemers met als doel gezonder te leven. 

Zo ontstaat er letterlijk een Green Zone. En natuurlijk 

kan er samen worden gewerkt met bijvoorbeeld de ge-

meente, artsen, fysiotherapeuten en therapeuten. 
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Voor eigen coachpraktijk
De Green Zone is voor iedere coach, therapeut 

en trainer snel succesvol op te zetten in de eigen 

coachpraktijk. Het is een geweldige tool om de relatie 

met jouw cliënten te verrijken en het is een opmaat 

naar de verkoop van Medium-end en High-end 

coachtrajecten.

InCompany
Het verhaal van de Green Zone is uitgewerkt in het 

boekje De Green Zone. Het verhaal biedt een sterke 

basis voor een goede pitch en is de sleutel om als 

coach binnen te komen bij bedrijven met als doel 

InCompany de Green Zone te implementeren en 

te leiden. De Green Zone is een verlengstuk van 

personeelsmanagement. Bedrijven hebben een budget 

voor gezondheidsprogramma’s voor de werknemers 

en zijn er bij gebaat dat werknemers gezond zijn. Een 

zieke werknemer kost een bedrijf namelijk duizenden 

euro’s. De Green Zone is een Low-end coachmethode 

en kan iedere werknemer die dat wenst op een 

laagdrempelige wijze inspireren gezonder te leven 

met oog voor meta-gezondheid. De Green Zone biedt 

bovendien een coach de mogelijkheid om langdurig 

bij een bedrijf actief te zijn. Zekerheid van een goed 

inkomen kan hierdoor worden gewaarborgd.

Meta-gezondheid
In de Green Zone wordt meta-gezondheid als uitgangs-

punt genomen. Meta staat voor overkoepelend. Door 

gezondheid te koppelen aan 8 gezondheidsgebieden 

en er vanuit te gaan dat de gezondheidsgebieden met 

elkaar hebben te maken, ontstaat er een frisse kijk op 

gezondheid. Vanuit deze frisheid kunnen nieuwe ont-

dekkingen worden gedaan waarmee vele mensen hun 

gezondheid doelgericht en doeltreffend kunnen verbe-

teren. 

Gezondheidsgebied Betekenis

Mentale gezondheid  Het sterker maken van 

het denkvermogen

Emotionele gezond  Het sterker maken van 

het gevoelsleven

Spirituele gezondheid  Het sterker leven volgens 

de eigen kernwaarden

Sociale gezondheid  Het sterker leven met 

anderen

Fysieke gezondheid  Het sterker maken van 

het eigen lichaam

Financiële gezondheid  Het sterker maken van  

de eigen financiën

Zakelijke gezondheid  Het sterker maken van  

de eigen werkprestaties

Ecologische gezondheid  Het sterker maken van  

de leefomgeving

De Green Zone
De Green Zone is een Coach & Marketing licentie 

programma, en een Low-end coachmethode. Per 

jaar wordt er een licentie bedrag betaald door 

de coach. Met een code krijg je toegang tot een 

gedeelte op de IZOOMO website waar verschillende 

digitale instrumenten klaar staan voor gebruik. Het 

betreft instrumenten om te coachen en om het 

coachprogramma te promoten in een bedrijf. Let 

op! De coach- en marketing instrumenten worden 

in zijn geheel digitaal kant-en-klaar aangeleverd. Dat 

scheelt tijd en geld! En ze kunnen indien gewenst 

1

Doe ook mee 
met het Green Zone 

programma!

Werk aan de meta-gezondheid en 
laat je wekelijks inspireren door 
een Life Performance Coach. 

Stap in jouw eigen Green Zone!

I AM A 
GREEN 
ZONER

2

I AM A 
GREEN 
ZONER

Doe ook mee 
met het Green Zone 

programma!

Werk aan de meta-gezondheid en 
laat je wekelijks inspireren door 
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deels naar eigen smaak worden vorm gegeven en 

gepersonaliseerd. De licentienemer dient zelf te 

zorgen voor het drukken. Het programma bestaat uit 

de volgende instrumenten:

Coach instrumenten 
Life Performance meter  Een meetinstrument om 

de Life Performance te 

meten

Boekje De Green Zone  Een boekje om de 

deelnemers de betekenis 

van de Green Zone uit te 

leggen

Cirkelsysteem  Een eenvoudig werk- en 

kalendersysteem

Kwartaalworkshops  Online kwartaalworkshops 

met kwartaal thema ter 

inspiratie van de coach

Kwartaalvideo  Video betreffende uitleg 

kwartaal thema ter 

inspiratie van de coach

52 Motivatie quotes  Een wekelijks Motivatie 

bericht om deelnemers te 

inspireren

52 Challenge quotes  Een wekelijks Challenge 

bericht om deelnemers te 

inspireren

Marketing instrumenten 
Uitnodigingsflyers  Flyers om deelnemers uit te 

nodigen voor deelname aan het 

kwartaal event

Folders  Om het programma De Green 

Zone te promoten en uit te leg-

gen

Posters  Om het programma De Green 

Zone te promoten 

Kwartaalposters  Om het thema van het kwartaal 

event te promoten

Banners  Om het programma De Green 

Zone te promoten 

Kleurcodes  Om van een wand of een ruimte 

in het bedrijf een Green Zone te 

maken
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DE 
GREEN 
ZONE

META-GEZONDHEID, 

JUIST NU!

HENRI DE WEERD

45

COACHING
I ZOOMO

www.izoomo.nl

“In 60 dagen meetbaar gezonder of groener leven kan! Zeker wanneer je oog 

hebt voor 8 gezondheidsgebieden, en dus voor meta-gezondheid. Deze nieuwe 

benadering van gezondheid is eenvoudig en direct toe te passen. Laat je 

meenemen in dit groene boekje en ontdek hoe je gezonder en dus groener door 

het leven kan gaan. Groen is de kleur van leven en vernieuwen. Stap in de eigen 

Green Zone. En wanneer je de smaak echt te pakken hebt kun je een Green Zone 

opzetten om anderen te inspireren. Dan voeg je iets moois toe aan de vergroening 

oftewel het gezonder maken van de wereld”

Henri de Weerd

ALS JE 
ACHTERUIT 

GAAT 
DRAAI JE 

OM!

Jouw naam Jouw foto, logo en website
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ARE YOU READY FOR 
GETTING GREEN?
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Hoe het werkt
De coach rondt de High-end coach opleiding tot Life 

Performance Coach goed af en ontvangt in het jaar 

daaropvolgend gratis een licentie van 1 jaar. Hij zet 

in zijn eigen bedrijf of in andermans bedrijf de coach- 

en marketing instrumenten in met als doel een eigen 

Green Zone en een Green Zone community op te zet-

ten. Hij kleedt een bepaalde wand of ruimte tijdelijk of 

permanent aan met groene accenten en marketing-

instrumenten zodat de Green Zone zichtbaar is. In 

die ruimte kunnen mensen tot rust komen en kunnen 

workshops georganiseerd worden onder leiding van de 

coach. Iedere week en ieder kwartaal promoot hij in 

samenwerking met het bedrijf het kwartaalprogramma 

van de Green Zone met behulp van de verschillende 

marketinginstrumenten. Deelnemers kunnen iedere 

week van het jaar instappen in het 52 weken duren-

de Low-end coachprogramma en maken automatisch 

deel uit van de Green Zone community. Bij deelname 

ontvangen ze wekelijks via hun persoonlijke Whatsapp 

een Challenge- en Motivatie bericht. En per kwartaal 

worden ze uitgenodigd om in een groep deel te nemen 

aan de kwartaal workshop waar de coach een inspire-

rend programma presenteert die te maken heeft met 

meta-gezondheid. Alvorens hij een workshop geeft aan 

zijn Green Zone community, volgt hij een aantal weken 

eerder online eerst zelf een IZOOMO kwartaalwork-

shop waar het thema van dat kwartaal wordt doorge-

nomen. Vervolgens coacht hij tijdens zijn eigen kwar-

taalworkshop op inspirerende wijze de deelnemers van 

zijn eigen Green Zone. Dat doet hij op een dusdanige 

wijze zodat bij een deel van de deelnemers de behoef-

te ontstaat om 1 op 1 door de coach gecoacht te 

worden. De coach maakt in overleg met het bedrijf 

en/of de deelnemer afspraken over het coachtraject 

(Medium-end of High-end) en over de vergoeding per 

coachtraject.

Coach e 800,- per jaar   

 

Filiaal e 1600,- per jaar 

Keten Investering in overleg 

Let op!

Wanneer een coach de High-end coach opleiding

tot Life Performance Coach goed afrondt, ontvangt 

hij het eerste jaar de licentie gratis!

Voorwaarden
Bekijk op de website de voorwaarden voor deelname.

Meer informatie
Zend voor meer informatie een Whatsapp bericht 

naar hoofddocent Henri de Weerd. Hij neemt contact 

met je op via Whatsapp zodat een persoonlijke bel- of 

Zoom afspraak kan worden gemaakt om in te gaan 

op alle vragen. Contact opnemen via mail kan ook.

Investering (Inclusief BTW 21%)

06-21158127

info@izoomo.nl
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“Door dagelijks te mediteren voel ik mij rustiger en kan ik beter 

mijn bedrijven leiden.” (Asha)

“Ik maak nu meer tijd vrij voor mijn kinderen. Dan ben ik er echt. 

Dat geeft mij een intens goed gevoel.” (Thomas)

“Voor de eerste keer heb ik met mijn vader tijdens een wandeling 

van volwassene tot volwassene een gesprek gehad over vroeger. 

Dat gaf enorme voldoening!” (Angelo)

“We hebben ons veel te grote huis verkocht en onze winst 

genomen. Met de overwaarde hebben we 2 appartementen 

gekocht die we verhuren. We hoeven nu niet rennend door het 

leven.” (Karin en Donny)

“Als eigenaar van 4 bedrijven verdien ik veel geld. Nu verdien ik 

iets minder maar genoeg, en heb ik tijd voor mijn gezin. Dat geeft 

een gelukkig gevoel.” (Saskia)

GREEN ZONERS
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“Voor 20:00 uur slaap ik. Dan ben ik wakker om 5:00 uur.  

Na 9 uur slapen voel ik me super fit en klaar om de dag te 

beginnen.” (Gregory)

“Sinds ik vegetariër ben, heb ik bijna nooit meer een opgezwollen 

gevoel in mijn buik.” (Georgina)

“Waarom zou ik tot na mijn pensioen wachten om goed voor 

mezelf te zorgen? Dan zitten de meeste jaren er al op! Dat is toch 

niet logisch?” (René)

“Jarenlang heb ik bakken met geld verdiend. Leuk hoor, maar met 

het geld groeide ook mijn buik en voelde ik me continu moe. Ik heb 

iemand erbij in dienst genomen en doe nu alleen nog maar de 

gave dingen.” (Luca)

“Wekelijks train ik een jeugdteam bij de lokale korfbalclub. Erg leuk 

om vrijwilliger te zijn.” (Femke)
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EEN HIGH-END COACH 
ZORGT VOOR EEN 
HOOGWAARDIGE 

ONTDEKKING VAN 
MOGELIJKHEDEN EN 

AMBITIES.
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“Het is alsof mijn coach altijd meekijkt over mijn schouder waardoor 

ik in de wirwar van mijn 4 bedrijven en mijn zakelijke succes mij 

gesteund voel in het ordenen ervan.”

“Na 9 maanden bezig te zijn met mijn intensieve coachtraject, voel 

ik mij echt loskomen van vroeger. Zelfs de relatie met mijn vader 

is sterk verbeterd. Daar ben ik trots op!”

“Ik ben een professionele lange afstandloopster met de juiste focus 

en vol energie, er voor gaand na het startschot, en doordenderend 

op weg naar de finish. Zo zit ik ook in mijn coachtraject.”

“Tijdens de Corona crisis viel het nachtleven voor mij als DJ weg. 

Wat eerst een groot nadeel leek, blijkt nu een groot voordeel te 

zijn. Ik leef veel gezonder, heb tijd voor mijn gezin en door het 

coachtraject heb ik veel meer grip gekregen op mijn financiën.”



COACHING
I ZOOMO

izoomo.nl


