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Wanneer je je aanmeldt voor één van de workshops van SAM, ontvang je automatisch per mail  

ons digi-magazine en word je op de hoogte gehouden van o.a. nieuwe workshops   

dinsdag 

 

29 november 

2016 

 

14.00-16.30 u. 

 

 

Stichting SAM organiseert de workshop: 

 

COACHEND GESPREKKEN VOEREN 
‘ieder in zijn eigen kracht’ 

 
Deze workshop wordt aangeboden door Fermate Coaching 

en verzorgd door Sarah Schendeler. 

 

Door op een coachende manier in gesprek gaan, geef je de 

ander de mogelijkheid om zijn potentieel te benutten.  

Het ondersteunt de ander bij het nemen van verantwoorde-

lijkheid en zetten van stappen in het werk.  

Tijdens deze mini-workshop zal Sarah niet alleen de theorie 

toelichten, maar kunnen de deelnemers ook zelf met een  

gesprekstechniek oefenen.  

 

Verder zal Sarah een doorkijkje geven naar de workshop 

Coachend gesprekken voeren die op 24 januari 2017 

plaats vindt. In twee dagdelen wordt de basis gelegd voor je 

persoonlijke manier van het voeren van een  

coachend gesprek. 
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Wanneer je je aanmeldt voor één van de workshops van SAM, ontvang je automatisch per mail  

ons digi-magazine en word je op de hoogte gehouden van o.a. nieuwe workshops 

dinsdag 

 

29 november 

2016 

 

14.00-16.30 u. 

 

Deelname is gratis 
*)
 

Aanmelden: tot uiterlijk 15 november 2016  
bij Sjaak Verweij :  sjaak.verweij@samzon.mobi 

INFORMATIE: 
 
Datum:  dinsdag 29 november 2016 
 
Tijdstip:  14.00 u - inloop en ontvangst 
  14.15 u - mini-workshop  
  16.00 u - netwerkborrel 

 
Locatie:       Klooster Sint Agatha, Kloosterlaan 24,  
  5435 XD, Sint Agatha (Cuijk) 

De workshop wordt georganiseerd door de Stichting 

SAM in samenwerking met Fermate Coaching. 

Fermate Coaching biedt individuele coaching,  

klankbordgesprekken en groepstrainingen aan. 

Sarah Schendeler heeft na 15 jaar ervaring als  

beleidsmaker, projectleider, consultant en communica-

tie adviseur de vijfjarige opleiding tot coach-counselor 

aan de Psychosynthese Academie afgerond.  

Met deze achtergrond aangevuld met de Leergang 

Coach is zij gestart met een eigen praktijk. 

 

Sarah: “De visie van waaruit ik werk, is samengevat in de naam van mijn bedrijf:  

Fermate Coaching. Een fermate is een teken in de muziek. Het duidt een moment 

van stil staan aan. Deze momenten van stilte zijn net zo belangrijk en indrukwekkend 

als de muziek zelf. Ze versterken de indruk die de muziek in ons maakt. Dat is ook in 

ons leven zo. Naast ‘doing’, actief zijn, is het van belang om ruimte te maken voor 

‘being’, voor stil zijn. Als we deze twee met elkaar verbinden, ontstaat een prachtige 

(levens)symfonie.” 

*) ‘NO SHOW’: het SAM Netwerk organiseert regelmatig workshops waar je gratis aan kunt deelnemen. Gratis betekent 

echter niet dat het aanmelden hiervoor vrijblijvend is. Een ‘no show’ is extra vervelend voor degenen die te horen krijgen 

dat de workshop vol zit. Geef jij je op, dan verwachten wij ook dat je komt. 

Uiteraard kan het voorkomen dat je verhinderd bent. Tot 1 week voor de workshop kun je je afmelden. Daarna wordt een 

no show fee van € 20 in rekening gebracht. 
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