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In April 2020 organiseren we een Engelstalige training ‘Embodied Career 

Development’. 
Als je kijkt naar loopbaanprofessionals zijn er behoorlijk wat opleidingen om (loopbaan)coach of 

loopbaanbegeleider te worden. Echter ontbreekt het meestal aan diepte- en vervolmakingsopleidingen 

voor deze doelgroep. In deze training willen we daaraan tegemoetkomen door op een aantal 

onderwerpen dieper in te gaan met experten of ‘masters’ in hun vak. 

 

Wat leer je? 
 

From Andrea Wandel, in this 'Embodied Career Development', these are the topics that will be 

handed 

• Embodied way of listening to us and our clients - 80% - 20 % (body-mind)  

• Intention - attention 

• Safety and the consequences on a daily base through orientation  

• The thin line of development in daily life for real success  

• Real change can only happen through Self Connection - deep trust 

• Safety and career - antifragility as the new resiliency 
 
What the training will bring you:  

• Tools on how to guide our intention and attention 

• Navigational tools of the different levels of perception 

• How to create safe meeting points towards yourself and your clients 

o embodied way of safety 

o better orientation 

• A deeper Self Connection  

• To build up more self esteem through resiliency, anti-fragility and authenticity.  

• A deep art of listening towards yourself and others 
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Didactische aanpak 

• Open conversations and talks around the specific topics 

• Self exploration alone and in groups of two or three 

• Trained Feedback - Loops 

• Time to answer specific questions referring to the topics 

• Asking inviting questions 

• Help develop a listening attitude to inner and outer questions 

• The process is the goa 

 

Benodigdheden 
Alles wordt verzorgd voor deze opleidingen. 

Indien er een toolbox wordt gebruikt dan ontvang je die.  

Je krijgt papier, cursusmateriaal en een pen ter beschikking.  

Kom gerust in makkelijke kleren en schoenen (of neem ze mee als reserve).   
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Over de trainer Andrea Wandel 
Health practitioner and trauma/hsp-expert Andrea Wandel, born Santiago de Chile on May 8th 

1963, is working over 30 years in many countries as an edge traveller who combines different 

approaches disciplines in her trainings and seminars. With curiosity and love she translates 

people’s language beyond language in a language that creates connection on different levels 

of consciousness. 

 

Being at the same time a musician and composer, heightened sensitivity is a normality for her, 

which enables her to translate holistic perceptions into a language easily accessible for many 

people. She encourages her students and participants to study as many concepts as possible, 

to let go all concepts after studying them. 

 

Andrea’s education and experience contains: music studies, HP-education, detoxification 

therapies and close collaboration with Dr. Dietrich Klinghardt, neural and psycho kinesiology, 

heart rate variability tests, systemic constellation work and collaboration with Bert Hellinger, 

different body-based approaches such as homeopathy, acupuncture, neural therapy, 

craniosacral therapy, baby work, body-based trauma work after Peter Levine. 
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Praktisch 
• Locatie:  

Domein Martinus (Sniederspad 133 – 2980 Halle-Zoersel – 0032 (0)3 384 02 23 

- info@domeinmartinus.be –www.domeinmartinus.be). 
 

• Parkeren: Parking voldoende ter plaatse 
 

• Lesdagen en tijden: 

o Maandag 20 april 2020 tem woensdag 22 april 2020, telkens van 10 tot 18u 

Prijs per deelnemer:   

Deze 3 daagse workshop, met inhoud zoals hierboven beschreven, bieden wij aan 

onder de vorm van 3 verschillende trajecten opdat jij kan kiezen wat er het best bij je 

past.  

  

 
 
Prijzen zijn excl BTW *, inclusief  

• Prachtige locatie in de natuur, 

• Cursusmateriaal, 

• Koffie/thee en lunches, 

 

* Naar Nederland of andere landen toe kan de BTW worden verlegd indien gewenst. 
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ü Vermelding: ‘ECD + naam bedrijf + naam deelnemer + factuurnummer 

ü IBAN: BE10  0688 9655 9004 

ü De inschrijving wordt genoteerd bij betaling 

 

KMO portefeuille 
Indien u betaalt met KMO portefeuille, krijgt u momenteel  

• als klein bedrijf 30% van de prijs exclusief BTW gesubsidieerd en  

• als middelgrote organisatie 20% exclusief BTW gesubsidieerd  

door het Agentschap Innoveren en Ondernemen.  

 

Meer concrete informatie vindt u op volgende pagina’s:  

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille   

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/voorwaarden-voor-subsidie-de-

kmo-portefeuille   

Dit enkel op voorwaarde dat uw aanvraag wordt ingediend voor de start van de opleiding 

(8/10/2019) of tot maximaal 14 dagen nadien. Vanaf dag 15 nadien is dit echt niet meer mogelijk. 

 

BTW en niet gesubsidieerde catering (hoger dan 25 € pp/ per dag) dient betaald te worden 

tegen de start van de opleiding op rekeningnummer: IBAN BE10 0688 9655 9004.  

Het registratienummer voor A-Lissome voor de KMO portefeuille is:  DV.O229401 

   

Als je graag met KMO portefeuille wilt betalen dan vind je hier alvast uitleg.  
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Bevestiging van mijn inschrijving 
Ik schrijf me in voor deze 3 daagse workshop ‘Embodied Career Development  van 20 tem 22 

april 2020. 

(Duid het traject aan dat je graag wilt volgen) 

o BASIS 

o PLUS 

o VIP 

 

en ga akkoord met de algemene voorwaarden van A-Lissome die van toepassing zijn op deze 

opleiding. 

 

Voor- en achternaam: 

Bedrijf: 

Middelgroot of klein bedrijf (schrappen wat niet past) 

Adres: 

BTW nummer: 

Email adres: 

GSM nummer: 

Dieet- of andere wensen: 

 

Handtekening:  

 

 

Datum handtekening: 

 

 

 

 

Stuur dit ingevulde inschrijvingsformulier naar annelies@a-lissome.be of laad het 

op via de website. 


