
 

 

 

 

BROCHURE 

  

 

 
 
 
 

TORI brengt menskundige, professionele, bevlogen kinder- en 
jongerencoaches in de wereld. Daarmee wordt de mogelijkheid 
voor de nieuwe generaties gecreëerd om wakker en verbonden 

met zichzelf in de wereld te staan. En deze vanuit hun drijfveren, 
talenten, leiderschap en levensenergie op een gezonde en 

natuurlijke wijze vorm te geven. 
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Welkom in de wereld van coachzijn, specifiek voor kinderen, jongeren en 
opgroeiers. Voor de leesbaarheid gebruik ik vanaf nu alleen de begrippen 
kindercoach (KC), kind of kinderen.  

Deze brochure hebben we voor je gemaakt omdat lang niet alles op de 
website past. Je leest hier hoe de gehele reis naar zelfstandig coach in 
elkaar zit, wat je kunt verwachten en wat de spelregels zijn. Data en 
tarieven vind je op de website. 

Mogelijke vragen of onduidelijkheden beantwoorden we voor je. Mocht 
dat het geval zijn: mail ons of vraag een verhelderend gesprek aan. De 
gegevens zie je helemaal onderaan. We zijn benieuwd hoe dit alles je 
aanspreekt! 

 

 

Groet, 

Christa Wiersma 
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INHOUD 
 
 
1. Wat betekent TORI 

 
2. Kindercoach zijn 

 
3. Waarom coaches voor kinderen en jongeren nodig zijn 

 
4. Het 2-jarige programma naar zelfstandig kindercoach 

 
5. 1e jaar: FUNDAMENT 

 
- TORI 1 

 
- TORI 2 

 
- TORI 3 

 
 

6. 2e jaar: BOUWWERK 
 
- TORI 4 
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1. WAT BETEKENT TORI? 
 
 
TORI betekent: verhaal of gesprek in het Surinaams. Ieder mens, van jong 
tot oud, heeft een eigen verhaal dat verteld wil worden. 

TORI betekent: de ander in beweging laten komen op een zorgvuldige 
wijze (functie in Aikido). Een tori zet zich voor 100% in. 

TORI betekent: natuurlijk patroon, zelfregulerend systeem, levensenergie 
die voortdurend en afwisselend van binnen naar buiten gaat. 

 

 

 
TORI is meer dan een opleiding. Je 'update' bij TORI in eerste instantie 
jouw persoonlijke staat van zijn, je eigenheid, kwaliteiten en ambitie. 
Vandaaruit ga je op weg als kinder-, jongeren- of ouderschapscoach met je 
eigen praktijk.  
We geloven dat jij als mens de basis vormt om opgroeiende jonge mensen 
met hun ouders op een authentieke, levensechte en professionele manier 
te begeleiden.  
Zonder kunstjes, voorbedachte methodes of protocollen. Echt verschil 
maken en gezonde ontwikkelingen veroorzaken voor de nieuwe 
generaties. De jarenlange ervaring, persoonlijke begeleiding, kennis en 
unieke expertise van TORI bieden je de best mogelijke start. 
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2. KINDERCOACH ZIJN 
 
KC is een jong en fris beroep met wortels in de psychologie/filosofie. Je 
begeleidt kinderen in hun KIND zijn en helpt de natuurlijke intelligentie, 
talenten en kwaliteiten te ontdekken. Coaching van kinderen, jongeren en 
ouders is een manier van hulpverlening, passend bij de leefwereld en 
behoeften van opgroeiers en kinderen nu! Daarnaast geef je ‘ondertiteling’ 
mee: inzichten, mogelijkheden en educatie  
(= wegleiden uit onwetendheid). Daardoor kunnen logische verbanden 
gezien worden tussen datgene wat speelt in de binnen- en buitenwereld 
van het kind en hoe dat tot uiting komt. Hierdoor vinden kinderen en 
ouders hun eigen antwoorden en oplossingen. 
De antwoorden komen echter niet vanzelf. Daar ben jij als coach bij nodig 
die de voorwaarden en mogelijkheden hiervoor creëert en de juiste vragen 
weet te stellen. 
 
 
DIT IS HET NIET! 
 
Kindercoaching gaat niet over het toepassen van voorbedachte methoden, 
protocollen, kunstjes, gedragsverandering of het bieden van 
algemeenheden. Daar hebben kinderen niets aan en jij als coach ook niet.  
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3. WAAROM COACHES VOOR KINDEREN EN JONGEREN 
NODIG ZIJN 

 
Er zijn steeds meer kinderen die thuis of op school in hun ontwikkeling 
vastlopen. Ze zitten niet lekker in hun vel, hebben moeite met leren of 
vertonen gedrag waar de directe omgeving geen raad mee weet. Veel 
voorkomende signalen: 
 
• (faal)angst, chronische onzekerheid, pesten 
• overgevoeligheid, piekeren, eenzaamheid, depressiviteit 
• veel ziek, lusteloosheid zonder medische oorzaak 
• woede, agressie, frustratie, overschreeuwen 
• onrust, onder- of overbeweeglijkheid 
• teveel of te weinig energie 
• overbelasting, burnt out 
• teruggetrokken of aangepast gedrag 
• allergieën, eetproblemen, slaap-, waakproblemen 
• grenzeloosheid, verslavingen 

 
Vaak worden hier diagnoses aan gekoppeld en medicatie voorgeschreven. 
Dat is op z’n zachtst gezegd opmerkelijk…….. 
Ouders en kinderen hebben met uitdagingen, ‘eisen’, prestatiedruk en 
conflicten te maken. Wat is normaal? Wanneer doe je het goed? Wat 
als….? 
 
In Nederland is er een enorm hulpverleningsaanbod m.b.t. kinderen en 
opvoeden. En toch….. worden vele signalen en problemen niet adequaat 
opgelost, of er komen problemen bij! Kinderen komen vaak in ellenlange 
hulptrajecten terecht, of op een wachtlijst. Er wordt een hulpverlener 
toegewezen die niet aansluit op de vraag van het kind. Ook worden er 
voor torenhoge bedragen diagnoses gesteld en mogen de ouders het 
vervolgens verder zelf uitzoeken.   
 
Het is duidelijk: Er ontbreekt iets in de reguliere hulpverlening. De vragen 
en problemen waar ouders en kinderen in deze tijd mee worstelen vragen 
om een andere kijk.  
Jouw kennis, visie en hart als KC maken het verschil tussen versterken en 
verzwakken van het kind. 
 
Het volgende uitgangspunt is daarom de leidraad van TORI: 
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4. HET 2-JARIGE PROGRAMMA NAAR ZELFSTANDIG 
KINDERCOACH 

TORI heeft in de afgelopen 10 jaar een compleet 2-jarig programma 
ontwikkeld waarin je die coach leert zijn die ‘stiekem’ al in je woont. 
Coach worden doe je bij TORI stap voor stap. Je ‘boekt’ niet meteen voor 
2 jaar, we staan bij iedere fase stil en kijken of doorstromen klopt!  

 
SPELREGELS: 

• minimum leeftijd 24 jaar 
• ruime algemene ontwikkeling 
• gezonde en bespreekbare emotionele basis 
• bereidheid om gespiegeld en zelf gecoacht te worden 
• open mind en gezonde ambitie 
• de wens en wil om KC te zijn met een eigen praktijk 
• een gezonde motivatie om met jonge mensen en opgroeiers te 

werken 
• bereidheid om energie, tijd en aandacht te steken in jouw leerproces  
• willen en kunnen investeren in jezelf en je ontwikkeling 
• in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen 

leerproces 

Deze 2 jaar omvat vier op elkaar volgende  fases. Na iedere fase kijken we 
gezamenlijk of de volgende stap logisch en passend is. Het gehele 2 jarige 
programma biedt je de garantie en ALLE ingrediënten voor een kwaliteit- 
KC met een gezonde, goed lopende praktijk. 

Binnen TORI groei je op 3 gebieden: 
als  individu, professional en als 
ondernemer. Dat is uniek! De stappen 
zet je zelf, wij hebben de trap gebouwd 
voor je! Het programma is veelzijdig en 
je bent verzekerd van kwaliteit. Jij als 
mens staat centraal met jouw drijfveren, 
mogelijkheden, karakter en talenten. 
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De praktijk wijst uit dat het tweejarige traject bij TORI deelnemers in staat 
stelt om die praktijk als ondernemend coach met succes op te bouwen. In 
2017 heeft 93% van de deelnemers dit bereikt. Ja, daar zijn we echt trots 
op! 

 
 
‘The finest inheritance you can give to a child is to 
allow it to make its own way, completely on its 
own feet’. 
Isadora Duncan 
  
 
 
Het programma volg je in blokken van 
maximaal 2,5 aaneengesloten dagen in 
onze trainingslocatie. Je overnacht hier 
ook en wordt op alle lagen gevoed! Onze 
eigen koks toveren overvloedige en 
heerlijke biologische maaltijden op tafel. 
 
Hierdoor kun je de aandacht volledig 
richten op jouw leerproces en 
ontdekkingsreis als KC. Je wordt niet 
afgeleid door de dagelijkse dingen, 
waardoor je sneller en meer leert. 
Indrukken en ervaringen kunnen beter 
landen.  
Je wordt tijdens het programma op jouw 
maat begeleid, gespiegeld en aangemoedigd en krijgt op de juiste 
momenten de juiste handvatten aangereikt. Tussendoor doe je ervaring op 
via groeiopdrachten.  
Er wordt van alle dagdelen gebruik gemaakt.  
 
Naast Christa zijn er praktiserende KC-ers, gastdocenten, TORI-coaches en 
business-coaches die een essentiële bijdrage leveren aan het programma. 
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5. 1e JAAR: FUNDAMENT 
 
TORI 1 - Oriëntatie en introductie (2 weken) 

 
Wanneer het KC zijn je 
‘irritant’ op je schouder blijft 
tikken, voel je aan je water 
dat je er wat mee ‘moet’.  
Iets spreekt je aan en je wilt 
zeker weten of het klopt. 
Dat ontdek je maar op 1 
manier: door het zelf te 
ervaren.  
De ORIËNTATIEFASE is de 

logische, eerste stap. Een verkennend, praktisch en inspirerend traject van 
twee weken. Het twijfelen, aarzelen, denken en ‘de beren op de weg’ 
maken plaats voor een helder besluit. 
 
WAAR JE JE OP KUNT VERHEUGEN: 
 
•  Een introductieworkshop in Uden of Voorhout, begeleid door 2 TORI-

coaches. Zij vertellen over de weg die zij zijn gegaan, over hun 
specialisatie en hoe het nu gaat. Je kunt hen alles vragen over de 
praktijk. 

 
•  Twee thema-webinars. Je volgt deze thuis online wanneer het je past. 

De ene gaat over: ‘Leer- en gedragsproblemen bij kinderen’ en hoe je dit 
als coach aanvliegt. De ander laat je de visie zien van TORI en geeft je 
nadere, praktische info over het gehele TORI-traject en de 
mogelijkheden. Bij beide webinars krijg je een aantal prikkelende 
vragen! 

 
•  Er is in de 2e week een 1-1 verhelderend gesprek met Christa waarin we 

eerlijk bespreken wat een passend en logisch vervolg kan zijn. Past 
TORI bij jou, pas jij bij TORI? Ook hierin werken we op maat! 

 
Wanneer je al weet en voelt dat TORI bij je past, kun je TORI 1 overslaan. 
We willen altijd eerst kennis maken met onze nieuwe deelnemers. Dan 
plannen we een gratis verhelderend gesprek in. Voelt het goed en stroom 
je door, krijg je na inschrijving de twee webinars van TORI 1 toegestuurd. 
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TORI 2 – Aspirant coach (3 maanden)  
	
TORI 2 geeft je het fundament als aspirant KC. Je ontdekt wie je bent, wat 
jou beweegt, wat je kunt en welke KC er in jou woont. Je verkent, leert, 
ervaart, creëert en oefent al doende. Je onderzoekt je eigen denken, 
voelen, doen en laten, doet veel kennis en inzicht op en benadert kinderen 
en ouders vanuit een nieuwe, interessante invalshoek.  
 
Het maximum aantal deelnemers in TORI 2 is 10 mensen. Dat houdt in dat 
er veel aandacht is voor jou, jouw wens en leerproces. Aan het einde van 
TORI 2 ontvang je een certificaat. Je bent aspirant kindercoach en in staat 
om goed van start te gaan. Alle ingrediënten hiervoor krijg je mee. 
 
Een 3-daagse, 2 keer een 2-daagse en een afrondende trainingsdag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INHOUDELIJKE THEMA’S 
 

 Coach en coaching 
Coach zijn is een beroep, geen hobby. Je wordt coach met een eigen 
praktijk en van daaruit werk je met kleine, grote, jonge en volwassen 
mensen. Je leert de elementen kennen die bij dit vak horen. Waar de 
grenzen liggen, wat je wel en niet nodig hebt, wel en niet doet. EN……. 
dat je niet alles hoeft te weten, begrijpen en kunnen. Je bent onderweg! 
Voortschrijdend inzicht en open mind vormen DE sleutels naar succesvol 
KC zijn. 
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Natuurlijke intelligentie 
Elke leeftijdsfase kent zijn eigen behoeften, uitnodigingen en uitdagingen. 
Al vanaf de geboorte en daarvoor! In onze jongste kinderjaren heeft dit een 
beschermende functie. Deze ontwikkelt zich richting groter groeien en 
volwassenheid naar overtuigingen, kwaliteiten en talenten. Je ontdekt de 
natuurlijke intelligentie in jezelf en van daaruit kun je die bij kinderen en 
ouders herkennen! 
 

Ontwikkelingsfasen 
We weten allemaal dat kinderen zich op een eigen, unieke manier 
ontwikkelen. Maar wat weten we er eigenlijk echt van, behalve dat wat je 
in ieder gangbaar boek kunt vinden? Als KC heb je levensechte kennis 
nodig om kinderen werkelijk te kunnen zien, horen en begrijpen.  Zonder 
oppervlakkige interpretaties. Je leert menskundige wetmatigheden die voor 
ieders biografie gelden. Dit geeft diep en wezenlijk begrip. 
 

Persoonlijke groei 
Je eigen referentiekader komt in beeld. Jouw gevoelsleven, gewoontes, 
overtuigingen, denken, doen en laten. Daardoor krijg je hernieuwd, ge-
update en verrassend inzicht in jezelf en je eigen levensverhaal. Het geeft 
je de basis om vanuit een andere benadering naar de levensverhalen van 
je klanten te kijken.   
 

Gedrag en diagnoses, ziekte en gezondheid 
Kinderen hebben diverse  soorten voeding nodig: fysiek, 
mentaal, relationeel en emotioneel. Wat is ‘normaal’ op het gebied van 
gedrag en gezondheid en wat moet hier nodig in veranderen? Medicatie en 
voeding hebben dramatisch effect op kinderen, hun welzijn en groei. Hoe 
kun je als kindercoach houvast bieden in de veelheid aan informatie? Wat 
kan wel, wat niet? 
 

Leerprocessen 
Kinderen willen van nature ontdekken en leren. Ze zijn grotendeels op 
school. Daar wordt hen veel ‘geleerd’. Maar wat is leren eigenlijk? Kun je 
kinderen wel iets leren? Wat zijn leerproblemen? Waar ontstaan ze? 
Wanneer je weet op hoeveel manieren leren mogelijk is, krijg je inzicht. 
Hierdoor word je benadering naar kinderen, jongeren en ouders totaal 
anders. Ieder mens leert op een eigen, unieke manier. Jij ook! 
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Innerlijk vuur 
Je voelt dat innerlijk verlangen om nieuwe wegen te bewandelen. 
Wanneer je in een nieuwe situatie terecht komt, kom je in een  ‘vreemde’ 
cultuur waarvan de spelregels nog onbekend zijn. Een carrièreswitch naar 
coach bijvoorbeeld! Dan is het fijn wanneer iemand de weg wijst, je 
houvast biedt waar nodig en….. je genoeg uitdaagt. De stappen zet je zelf, 
je maakt je eigen keuzes en ontwikkel je jouw natuurlijk leiderschap. Van 
daaruit kun je kinderen begeleiden in hun mogelijkheden, kwaliteiten en 
talenten. Jouw bewustzijn, hart, kennis en enthousiasme zijn leidend 
hierin. De vuurloop is de meest diepgaande ervaring die er is om 
te ervaren wat je innerlijke vuur je vertelt en wat jouw natuurlijk 
leiderschap is. Je ontmoet de vuurloop in het 2e blok. 
 

Begrenzen 
Grenzen voelen en grenzen stellen. Ja, natuurlijk is dat nodig. Er zijn 
grenzen op persoonlijk en professioneel gebied. Maar…, wat zijn jouw 
grenzen eigenlijk en waardoor worden deze bepaald? Wat doe je wanneer 
je een grens hebt bereikt? Waar liggen je grenzen qua expertise als coach? 
Wanneer en naar wie verwijs je dan door… waar liggen de grenzen in je 
werk met kinderen? Hoe weet je dat? Deze vragen worden beantwoord! 
 

Samen met ouders 
Als KC heb je te maken met gevarieerde gezinnen waarin kinderen 
opgroeien. Er zijn allerlei gezinnen, van eenouder tot samengesteld gezin. 
Ouder(s) melden hun kind aan, willen hulp, feedback en een oplossing 
voor hun probleem of zorg. Hoe betrek je de ouders in het 
coachingsproces, wat is jouw verantwoordelijkheid? Welke plek neem jij 
in? Je krijgt hierin praktische richtlijnen en je doet ervaring op: je maakt je 
eerste vlieguren als KC, vanuit je eigen praktijk! 
 

Van oriëntatie tot coachtraject 
Al vanaf de allereerste kennismaking wordt er over en weer ‘informatie’ 
uitgewisseld. Zinvolle informatie die je leert duiden! Hoe je deze 
gesprekken goed voert, wat je niet en wel vertelt, dat leer je. En ook: 
Welke vragen stel je wanneer aan ouders en kind. Hoe vertel je iets, wat 
vraag je en waarom? Hoe weet je wanneer je klaar bent en hoe rond je af? 
Je ontdekt hoe je je coachingstraject zinvol vorm kunt geven, passend bij 
jouw mogelijkheden en wijsheid van nu. 
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De vraag achter de hulpvraag 
Als ouders je benaderen, hebben ze een probleem en een wens dat jij hun 
kind helpt. Daarbij heeft het kind ook een eigen hulpvraag die niet altijd 
overeenkomt met die van de ouders. Dit is een boeiend proces waarbij je 
voor prangende vragen komt te staan: ‘Waar moet ik beginnen? Wat moet 
ik doen? Hoe dan? Wat als…..’ Je ontdekt hoe je hier ontspannen mee om 
gaat. 
 

Een eigen praktijk starten 
Je wilt 100% KC zijn of gedeeltelijk, naast je huidige werk.  Dat houdt 
sowieso in dat je ondernemer gaat worden. Dan komen de vragen…. en 
‘beren’….: Waar krijg ik mee te maken? Kan ik het wel? Hoe maak ik 
mezelf bekend? Waar krijg ik mee te maken als ik een praktijk start? En, 
en, en…..????? Allemaal vragen waar je een antwoord op krijgt zodat je 
weet waar je het kunt vinden en niet meer hoeft te zoeken! Het 
allerbelangrijkste, datgene waar het om draait, ontdek je op de laatste 
trainingsdag. 
 

 Oefeningen 
Uiteraard wordt er veel geoefend. Gesprekken voeren, coachen, oefenen 
met kinderen. Deze ervaar je allemaal eerst zelf voordat je ze op kinderen 
loslaat. Pas dan weet je, vanuit eigen ervaring, welke effect ze hebben. De 
oefeningen in TORI 2 kun je direct in de praktijk oefenen. 
 
 
 
GASTDOCENTEN TORI 2 
 
Daniëlle Aalten laat je op wonderbaarlijke wijze ervaren wat voor effect 
jouw innerlijke houding heeft op anderen. De Aiki-aanpak, ontwikkeld 
vanuit de krijgskunst Aikido, is een bijzondere en direct ervaarbare 
werkwijze. In de Aikido gaat het erom dat mensen rijker uit een 
ontmoeting komen dan dat ze erin gaan. 
 
Ariënne Klijn heeft een unieke methode ontwikkeld: het schildenmodel 
van je innerlijke familie! In het werken met ouders en kinderen kom je 
verschillende eigenschappen tegen; van jezelf en van anderen. 
Het schildenmodel werkt heel eenvoudig: iedereen heeft een innerlijke 
familie (jongetje, meisje, man, vrouw) in zich en als je goed om kunt gaan 
met jouw innerlijke familie lukt het met die van anderen ook! Dan is er 
verandering en ontwikkeling mogelijk.  
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ERVARINGEN VAN DEELNEMERS 
 
Lisette Bollen: “Door de wijze waarop bij TORI onderwerpen behandeld 
worden, heb ik voor mezelf een heel duidelijk beeld gekregen van wat wel 
en niet bij mij past. Ik had van tevoren niet gedacht dat ik al zou staan 
waar ik nu sta, na TORI 2. 
 
Heidi Canter Visscher: “Ben pas begonnen bij TORI. Door de lessen en 
opdrachten van Christa en workshops door gastdocenten is het een 
afwisselende praktische training, waar je in korte tijd al zoveel leert over 
jezelf, het vak en vooral over welke KC je zelf wilt zijn en worden. Het 
geeft zoveel energie om hiermee bezig te zijn!!” 
 
Esther Peijnenburg: “Nog maar net gestart en nu al voel ik me geweldiger 
dan ooit! Wat een kracht haal ik uit mezelf als mens en ondernemer. Er 
vallen steeds meer dingen op zijn plek dankzij de richting die we bij TORI 
volgen….JEZELF! En wat een energie maakt dat vrij. Ik voel me vereerd dat 
ik hieraan mag deelnemen en verder kan gaan uitdragen de wereld in, 
dank je wel Christa!” 
 
 

TORI 3 – CEO: Coach En Ondernemer (4 maanden)  
 
Je eigen praktijk opbouwen! In TORI 3 leg je een fundament voor je 
praktijk! Je leert vanuit eigenheid je eigen systeem te ontwikkelen. 
Je ontdekt je doelgroep, leert hoe je aan cliënten komt en hoe jij je praktijk 
vanuit hart, ziel en zakelijkheid in de wereld zet. Vier maanden lang word 
je gecoacht en begeleid en krijg je 
de juiste knowhow en richtlijnen in 
handen.  
 
Na dit eerste jaar sta je als 
kindercoach en ondernemer goed 
in je ‘nieuwe’ schoenen en ben je 
klaar voor de volgende stap! 
 
Door de juiste stappen in de juiste 
volgorde te volgen kun je minimaal de helft van jouw financiële 
investeringen terugverdienen! Vanuit TORI krijg je de handreikingen, 
support en liefdevolle schop onder je achterwerk……. JIJ bent de enige die 
de stappen zet en kunt zetten! 
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EEN GEZONDE PRAKTIJK GEEFT: 

• Rust en energie 
• Zelfvertrouwen, plezier, zekerheid en eigenwaarde 
• Een gezond inkomen 
• Mogelijkheden om verder te groeien, je wordt een betere coach 
• Creatieve energie komt op gang in denken, voelen, handelen  

JE LEERT IN TORI 3: 

• Hoe je aan cliënten komt 
• Welke onbewuste patronen en overtuigingen jou belemmeren en 

hoe je deze om kunt buigen 
• Welke doelgroep bij jou past en waarom dat zo is 
• Hoe je als kindercoach vanuit hart en ziel, ook zacht zakelijk kunt 

zijn 
• Praktische en direct toepasbare kennis en vaardigheden om je 

praktijk zichtbaar te maken 
• Hoe je van 'uurtje-factuurtje' afkomt 
• Hoe je coachtrajecten ontwikkelt 
• Hoe je gezonde tarieven vraagt waar ouders JA op zeggen 
• Hoe je uniek kunt zijn als KC naast al die anderen  
• Gespreksvaardigheden om zinvolle gesprekken te voeren 
• Hoe je een gezond inkomen kunt verdienen  
• Hoe je succesvol bent als KC, ongeacht de regio waar je woont 
• Een stappenplan maken om jouw praktijk tot bloei te laten komen 

Tussendoor zijn er webinars met interessante opdrachten, passend bij de 
praktijk. Je gaat stappen zetten om je praktijk te voeden en hierin word  
je 1-op-1 begeleid. Je doet nieuwe inzichten op, leert 
nieuwe vaardigheden die positief werken en ontdekt interessante 
wetenswaardigheden. En bovenal: je krijgt cliënten. Dat is een ding dat 
zeker is! 

Je leert de fundamenten kennen van ondernemend kindercoach, ervaart 
dat ze waar zijn en integer. Werken met kinderen vanuit je eigen praktijk, 
vanuit hart, ziel en zachte zakelijkheid. 
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ERVARINGEN VAN DEELNEMERS 

Anne Fermont:"Voor mij als persoon heeft het al zoveel gebracht! Het 
heeft me geleerd om ook als ondernemer te denken. Je kunt bescheiden 
zijn en tegelijkertijd je diensten aanbieden en daarvoor staan! Dat laatste 
heb ik zeker geleerd in de training. Het gevolg daarvan is dat ik zekerder 
van mezelf ben als ondernemend kindercoach. Ik heb mijn werkwijze en 
zienswijze aangepast en ik heb enorm veel inspiratie gekregen...... en de 
training werkt door!"   

Mariska Ruissen:"Het volgen van de training heeft mij een duidelijke koers 
en richting gegeven, waar ik voor sta als KC.  Eerder voelde het als los 
zand, omdat ik eigenlijk alles wel wilde doen om mezelf beter op de kaart 
te zetten. Het bepalen van mijn niche geeft ruimte, rust en tegelijkertijd 
oneindig veel mogelijkheden. De training heeft geheel aan mijn 
verwachtingen voldaan, en meer. Het heeft me houvast en een duidelijke 
basis gegeven, en meer zelfvertrouwen als ondernemende 
coach. Daarnaast heb ik in de week na de training meteen twee nieuwe 
oriëntatiegesprekken met potentiële klanten mogen voeren. Zonder dat ik 
al veel ruchtbaarheid heb gegeven aan mijn niche, blijken de twee nieuwe 
kinderen daar precies aan te voldoen. Mijn specialisatie klopt dus 
helemaal."   

Gerty Hakkens:"De training heeft op mij een verbijsterend effect gehad. 
Het heeft me meer opgeleverd dan ik van tevoren had durven dromen. Ik 
heb sinds de training duidelijke keuzes gemaakt. Dat heeft me, zowel 
zakelijk als privé, veel helderheid en de juiste focus geven."  

Elske Kolkman:"Ik had al veel tips rondom de zakelijke kant, het 
ondernemen en de marketingkant gehoord. Steeds weer dacht ik: "Bah 
niks voor mij" of: "Ja, dat kunnen ze nu wel zo makkelijk zeggen, maar bij 
mij werkt dat anders". Maar echt, ik kan het nu ook zeggen: het werkt dus 
wel! In mijn geval moest ik alleen een duidelijkere bestemming invoeren in 
mijn navigatie. En laat ik mijn niche in deze training nou echt hebben 
gevonden! Het sluit perfect aan bij mijn praktijk en biedt de mogelijkheid 
om te ondernemen vanuit het hart; hart zakelijk i.p.v. hard zakelijk."  
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6. 2e JAAR: BOUWWERK 
 

TORI 4 – Creatie, realisatie, specialisatie, 
certificatie (12 maanden) 
 

In TORI 4 neem je leiderschap 
over je eigen praktijk. Je hebt een 
krachtig netwerk om je heen dat jou 
steunt, versterkt en bijstuurt: je 
collega’s, coaches en de 
trainers. TORI zet zich 100% voor je 
in en vraagt dit ook van jou. Tijdens 
de opleiding werk je vanuit je eigen 
praktijk met kinderen en ouders. Je 
doet veel ervaring op, onderzoekt 
wat bij jou past en je begeleidt 
minimaal twee coachtrajecten. Hierin 

word je zorgvuldig, stap voor stap begeleid. Het verrijkt je op alle lagen 
van jouw ontwikkeling, persoonlijk en professioneel. En: je wordt 
uitgedaagd je opleidingskosten terug te verdienen. 
 
Je ontdekt steeds weer nieuwe aspecten van jezelf en ontdekt hoe je 
kinderen, ouders, situaties, problemen en gebeurtenissen in een grotere 
context kunt zien.  
Je staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en de infrastructuur 
van je praktijk is in orde.  
Je wordt via TORI ingeschreven in het Coach Register van de NFG: de 
landelijke belangenbehartiger voor hulpverleners in de complementaire 
hulpverlening.  
 
Je zult je in deze fase regelmatig afvragen: waar was ik ook alweer aan 
begonnen en waarom??????? Op die momenten heb je een vangnet nodig 
op alle gebieden. TORI 4 is dit veerkrachtige vangnet. We kennen deze 
‘Ik-doe-maar-weer-gewoon-ik-had-er-nooit-aan-moeten-beginnen-
momenten’ heel goed! Juist DAT zijn de momenten waarop de echte 
verandering en groei plaatsvindt! 
 
Persoonlijk en professioneel leiderschap staan centraal in  
TORI 4. Houvast in jezelf, je kennis en vertrouwen in eigen kunnen neemt 
‘schrikbarend’ toe. Je ontwikkelt je specialisme, je visie wordt 
aangescherpt, je wordt meer autonoom in je werkwijze en je 
referentiekader wordt ruimer. Je vergaart specifieke kennis, gebaseerd op 
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ervaring. Je ontdekt hoe je jouw praktijk verder opbouwt, naar een gezond 
en succesvol bedrijf. Kortom: op alle gebieden word je ‘leniger, 
veerkrachtiger’ en breder inzetbaar als KC! 
 
En je werkt met gastdocenten, waar je normaal gesproken niet gemakkelijk 
mee in aanraking komt. Hierdoor doe je essentiële ervaringen en inzichten 
op, die je nergens anders aantreft. 
 
Naast de opleidingsblokken zijn er intervisiegroepen, krijg je 
praktijkopdrachten, sessies met een businesscoach en word je tussen de 
opleidingsblokken individueel begeleid door een van de TORI-coaches. 
Aan het einde van de opleiding ontvang je een erkend TORI-NFG 
certificaat. 
 

 
 

 
INHOUD TORI 4 
 

BLOK 0: Proloog online Intentie 
Online workshop: Vooruitblik op TORI 4 en voorbereidende opdracht.  
 

BLOK 1: De geboren coach  
Specialisme ontwikkeling, karakterstijlen in beweging.  
Gastdocenten: Martine Bökkers en Marjella Bloo 
(www.jegeboorteinkaart.nl)  
 

BLOK 2: De aandachtige coach  
U-theorie, kinderbesprekingen, leer- en gedragsvraagstukken,  
werken met weerstand, jouw coach-stijl verhelderen, overdracht en 
tegenoverdracht.  
Gastdocent: Aikidomeester Aalt Aalten (www.aaltaalten.nl)  
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BLOK 3: De communicatieve coach �  
Verdieping van jouw persoonlijke Navigatie Systeem. Hoe geef je woorden 
aan wat jij bedoelt? Een heldere tekststructuur geeft je alle ruimte om zo te 
spelen met woorden waardoor jouw cliënten zich aangesproken voelen.  
Gastdocente: schrijfcoach Yoeke Nagel (www.yoeke.com) 
 

BLOK 4: De aanwezige coach � 
In gesprek met ouders, diagnoses, gesprekstechnieken.  
Systemisch werk, problemen van kinderen in een grotere context.  
Gastdocent: Bibi Schreuder (www.hellingerinstituut.nl). Werken vanuit 
systemisch perspectief met oefeningen en opstellingen. 
 

BLOK 5: De talentvolle coach � 
Ontdekken en aansturen van jouw eigen talenten, de kracht van het 
(on)bewuste, kernkwaliteiten. Leiderschap en innerlijk vuur. Gastdocent: 
Michele Wattel, talentencoach (www.wonderwell.nl) 
 

BLOK 6: De bezielde coach 
Wat laten kinderen ons zien? Wat bezielt hen om bepaald gedrag te laten 
zien? Wat bezielt ons om kinderen en ouders te helpen? Gastdocent: Bibi 
Schreuder (www.hellingerinstituut.nl)  
 

BLOK 7: De autonome coach  
Verzamelen en integreren, staan voor jouw missie, verwoorden en in de 
wereld brengen van jouw bijdrage als kindercoach, verhelderen en 
aanscherpen van je vervolgstappen en certificering!  
Gastdocent: Fares Boustanji met zijn roofvogelteam (www.rebird.eu) 
 

BLOK 8: De succesvolle coach 
Presentatie van jouw praktijk. Motivatie en verantwoordelijk-heid. 
Integratie van alle opgedane ervaringen en inzichten. Verfijning 
specialisme en navigatiesysteem. 
 

Afrondingsdag: Certificering 
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ERVARINGEN VAN DEELNEMERS 

Miranda van de Bilt: “TORI heeft ervoor gezorgd dat ik ‘wakker’ ben 
geworden. Bewustwording. Wat een rijkdom is dat. Op persoonlijk en 
professioneel vlak. Ik heb mijn honger naar leren weer terug, naar 
ontwikkeling, groei, professionalisering. Leren met plezier. Christa heeft me 
laten zien wat ondernemen is. Ze leeft het zelf. Ze heeft mij ook laten zien 
en ervaren hoe je op een holistische manier kunt leven en ondernemen 
waarbij alle facetten van belang zijn: fysiek, mentaal, emotioneel én 
spiritueel. Christa, je hebt mij laten beseffen dat wat ik denk, voel en 
onderneem een rimpeleffect geeft naar buiten toe en dat ik daar zelf mijn 
verantwoording kan nemen. Je hebt me geleerd dat leven een feest is en 
dat ik mag dansen, zingen en mijn vleugels kan uitslaan. En dat doe ik dan 
ook volop! Dankjewel!”  
 
Serah Schuurman Klein Entink: “Het verschil is dat ik als KC na TORI 4 
echt geloof in mijzelf en in wat ik doe. Ik heb een eigen visie ontwikkeld, 
ken mijn normen en eigen waarden en heb verdieping gekregen op alles 
uit TORI 2 en 3. Alles heeft kunnen landen om er ook echt mee aan de slag 
te gaan. Voor mij is de absolute meerwaarde de kennis en de verdieping 
en dat ik mij een kindercoach voel met een eigen missie! Ik heb mij leren 
onderscheiden. De financiële investering is het zeker waard geweest. Het 
gaf mij energie. Het gaf mij zoveel inspiratie, het gaf mij nieuwe trajecten 
door mijn houding die veranderde en het heeft zich al terug verdiend” 
 
Sharita Chedi: “De investering in tijd, geld en energie is het 100% 
waard! Naast het feit dat ik een immense en intense persoonlijke én 
spirituele groei heb meegemaakt, heeft TORI 4 voor mij nieuwe deuren 
geopend. Ook heb ik geleerd en ervaren tot veel meer in staat te zijn dan 
waartoe ik mezelf achtte, dat is onbetaalbaar. Samenvattend kan ik zeggen 
dat TORI met haar gastdocenten mijn horizon als mens heeft verbreed in 
de ruimste zin van het woord. Door mijn eigen ontwikkelingen en groei, 
ben ik als professional klaargestoomd om mijn stempel te drukken en mijn 
plek in te nemen. Het zelfvertrouwen dat ik daarin heb opgebouwd en het 
geloof dat ik het kan én mag, heb ik aan TORI te danken.” 
 
Wianne Haertlein: “Een topopleiding met veel diepgang, oog voor details 
en hoge kwaliteit. Een opleiding waarin je niet alleen theoretisch onderlegd 
wordt, maar ook praktisch leert een gezonde eigen praktijk op te bouwen. 
Daarnaast is er veel variatie, is er oog voor ieder individu en wordt er 
heerlijk gekookt.”  
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Dat was een heleboel informatie. Waar kreeg je energie van tijdens het 
lezen? Spreekt het je aan? 

Mocht er nog iets ontbreken, dan horen we dat graag en vullen we de 
brochure aan. 

Via het contactformulier kun je je vraag stellen of een afspraak inplannen 
voor een verhelderend gesprek: https://www.tori.nl/contact  

Of je komt proeven in TORI 1! Je kunt je HIER aanmelden! 

 
 
Hartelijke groet namens TORI, 
 
Christa Wiersma 
 
 
 
 

 


