Open dag 18 mei 2019
Met lezingen van Jim Geduld en Karen Walthuis
Datum:
Tijd:
Adres

Zaterdag 18 mei 2019
11.00 – 16.00 uur
Paaskerk
Augustinuspark 1
1185 CN Amstelveen

Op deze open dag kun je informatie krijgen over alle opleidingen die wij aanbieden.
Deelname is gratis.
Je kunt tijdens deze dag:
•
•
•
•

presentaties van onze opleidingen bijwonen
kennismaken met medewerkers en docenten van de ACC
je laten adviseren over welke opleiding bij je past
lezingen bijwonen van Jim Geduld en Karen Walthuis

Programma
11.00 uur
11.00 – 16.00 uur
11.30 – 11.50 uur
12.00 – 12.30 uur
13.00 – 13.30 uur
13.40 – 16.00 uur

Aanvang
Informatiemarkt
Presentatie nieuwe ACC – Marian en Paulien Kok, directie ACC
Lezing Jim Geduld
Lezing Karen Walthuis
Presentaties opleidingen (zie schema)

Informatiemarkt
Van 11.00 tot 16.00 uur is er een informatiemarkt waar je informatie kunt krijgen over onze
opleidingen en modules en vragen aan docenten kunt stellen.
Wanneer je nu al vragen hebt over een opleiding, of je wilt advies over welke opleiding bij
jou past, dan kun je altijd contact met ons opnemen via info@counselling.nl of 085 06 06
023.

Presentaties van de opleidingen
In de middag zijn er presentaties van de opleidingen. Je kunt zelf kiezen hoeveel presentaties
je bij wilt wonen. Je hoeft natuurlijk niet de hele dag aanwezig te zijn. Blijf zolang je wilt.
13.30 – 14.00 uur
14.10 – 14.40 uur
14.50 – 15.20 uur

Zaal 1

Zaal 2

Basis Coaching en Counselling Docent:
Marian Kok
Verslavingscoach en Recovery Coach
Docent: Lya Young-Afat
Loopbaan en Re-integratiecoach
Docent: Geert Kannegieter

Businesscoach
Docent: Jeroen Kromwijk
Seksueel trauma coach
Docent: Jolanda Gerbecks

Lezingen
Lezing 1: 11.50 – 12.20 uur
Van verslaving naar verslavingsdeskundige – Jim Geduld
In deze lezing vertelt Jim over zijn eigen ervaring met verslaving en over
de toenemende vraag naar goed opgeleide verslavingsdeskundigen in de
zorg. Hij kan vanuit zijn ervaring als deskundige als geen ander vertellen
wat er nodig is om verslaafden effectief te begeleiden en wat je daar als
coach/counselor voor in huis moet hebben.
Over Jim:
Jim Geduld is van vele markten thuis. Hij is vooral bekend geworden als acteur in de tv-serie
”Goede Tijden Slechte Tijden”, gevolgd door gastrollen in verschillende andere televisieseries. Het ging hem voor de wind, totdat zijn cocaïneverslaving hem midden in zijn carrière
trof. Na een lang gevecht met zijn verslaving en zichzelf, volgde overgave en een periode van
afkicken en zichzelf opnieuw uitvinden. Met succes! Jim is intussen ruim 13 jaar clean en in
herstel. Jim heeft van zijn ervaringsdeskundigheid zijn werk gemaakt en leidt nu met een
volwaardig medisch specialistisch team de verslavingszorginstelling Geduld Interventies GGZ.
Samen met Peter van der Vorst heeft Jim van 2012 tot 2015 het televisieprogramma
“Verslaafd!“ voor RTL 4 gemaakt. Een regelrecht kijkcijferkanon, wat veel bewustzijn heeft
gecreëerd op het gebied van verslaving en wat daar allemaal bij komt kijken. Ook Lya YoungAfat, docente bij de ACC, is in deze serie te zien als familie-counselor. Jim is tevens docent bij
de ACC: samen met Lya doceert hij de opleiding tot Verslavingsdeskundige.
Lezing 2: 13.00 – 13.20 uur
Wisselende contacten - Karen Walthuis
Wat maakt het coach-vak zo boeiend? De wisselende contacten!
Althans dat is de stellige overtuiging van Karen Walthuis, die na
ruim 20 jaar nog steeds van ieder gesprek geniet. In haar lezing
vertelt ze over haar visie op het relationele aspect van coachen
en wat liefde en humor in coaching kunnen doen.
Over Karen:
Karen Walthuis is coach, trainster en schrijfster van meerdere
boeken. Ook geeft ze op regelmatige basis TEDtalks. Sinds kort is Karen docent bij de ACC.
Naast de grote hoeveelheid trainingen en cursussen die ze in de loop van de tijd heeft
gedaan studeerde ze psychologie aan de UvA. Intussen is ze alweer 20 jaar actief in het
coach-vak. Het mooiste van coachen vindt Karen het wezenlijke contact met de ander.
Daarom studeerde ze af met een onderzoek naar de coachingsrelatie, waaruit het model van
zes coachhoudingen is voortgekomen. In de afgelopen jaren schreef Karen drie boeken:
‘Wisselende contacten, de ontmaskering van de coachingsrelatie’, ‘Leven met de handrem
eraf, coach jezelf door iedere crisis’ en ‘Hoe word ik echt rijk? – een frisse kijk op ons
moderne bestaan’. Karen is zeer maatschappelijk betrokken. In haar meest recente TEDtalk
geeft ze een radicaal antwoord op de toenemende radicalisering en polarisatie in de
samenleving. Eigenlijk is het een oproep om met liefde en aandacht naar elkaar te luisteren.
Precies zoals coaches dat gewend zijn te doen. Toch?

