© Karin Smith (kj Smith Training & Coaching – bewustwording & communicatie in conflictsituaties)

OR G ANI S ATIE S

BIL TH O VEN SE BOEKH AN DE L
Begeleiding van de workshop ‘Wegwijzer bij conflicten’ in samenwerking met
de Bilthovense Boekhandel
ME DI V (Opleidingsinstituut voor bemiddelaars in Vlaanderen (België)
Begeleiding van de workshop ‘Ontdek je emoties in een conflict’ tijdens een
jaarlijkse studiedag

FRIS I N JE HO OF D E VENE ME NT (Seats2meet Utrecht)
Stand met boekenverkoop Wegwijzer bij Conflicten

BO EKP RE SEN T ATIE WEG WI JZE R BIJ CO N FLIC TEN
Presentatie van ons boek ‘Wegwijzer bij Conflicten’ (in samenwerking met
Kievit Enschedé Advocaten, die de locatie ter beschikking hebben gesteld)

ADVOC ATENK ANT ORE N (klein, middelgroot en groot)
Begeleiding van advocaten- scheidingsbemiddelaars ten behoeve van
intervisie met tevens aandacht voor communicatieve vaardigheden
(via Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsbemiddelaars)
MI DDE LBARE S CH OL EN (bovenbouw Havo/VWO)
Begeleiding van middelbare scholieren bij het simulatiespel Regel de
Wereldvrede (i.s.m. U -Pa ct: Project Regel de Wereldvrede!). Doel is om
jongeren door middel van een simulatiespel, waarin zij de opdracht krijgen zelf
de wereldvrede te regelen, bewust(er) te maken van internationale conflicten.

IBP O M (Netwerkgroep van zelfstandige mediators)
Begeleiding van een workshop met onderwerp: 'Een conflict als persoonlijke
ontwikkelingskans: Kijk naar jezelf en kom tot oplossingen'
(i.s.m. Delian van der Meer: Delian van der Meer Coaching en Mediation)
DO ENJ A DIEN ST VE RLE NIN G
Begeleiding van 'Talkingstick-dialogen' voor de doelgroep van Doenja
Dienstverlening
M ASTE RPE ACE - Crea tin g Pe ace To ge th er
Individuele coaching aan de bezoekers van Masterpeace

GE MEE NTE OU D- BEI JER L AN D
Begeleiding van een groep medewerkers in een traject tot cultuurverandering
binnen de Gemeente (in samenwerking met Anja Verdonk Training, Coaching
& Advies).
Begeleiding van een afdeling met het doel helder te krijgen welke
verschillende rollen zij binnen hun afdeling en in hun functie vervullen.
(in samenwerking met Anja Verdonk: Anja Verdonk Training, Coaching &
Advies)

ENDO MET RIO SE STI CHTIN G
Begeleiding van een workshop 'Endometriose en hoe ga jij daarmee om?' voor
leden en donateurs (i.s.m. Selma Vellinga: Puur Training & Coaching)
MEE TING M AST ER S
Begeleiding van een workshop '30-er en nu'? voor (particuliere) bezoekers
aan het Social Event Fris in je hoofd!. (i.s.m. Selma Vellinga: Puur Training &
Coaching)

STIC HTIN G CO M MU N DO
Begeleiding van 2-daagse training 'Interactief presenteren in een
interculturele omgeving' voor de trainers van Stichting Commundo.
(i.s.m. Fieke Klaassen: Zin & Zakelijkheid Training – Coaching – Advies)

P ARTI CU LIE REN

Individuele (conflict) coaching aan mannen en vrouwen, meestal tussen 25 –
40 jaar, middelbaar tot hoger opgeleid. Zij nemen eigen verantwoordelijkheid
voor hun proces van bewustwording en zij zijn bereid en gemotiveerd hun
eigen (belemmerende) patronen te onderzoeken, leren begrijpen en waar
nodig te veranderen). Uiteraard vindt coaching plaats vanuit een
professioneel liefdevolle houding met respect voor de eigen grenzen en het
eigen tempo.

