Wat zeggen anderen over deze NLP coach opleiding:
Karin’s aanpak is uniek. Haar kracht is een sfeer te creëren waarin het leren leuk en makkelijk
is. Ze is betrouwbaar, gedreven, onafhankelijk, enthousiast en empathisch. Deze
onafhankelijke sterke vrouw geeft aandacht aan dat wat nodig is en legt haarfijn haar vinger
op de zere plek. Soms pijnlijk en altijd krachtig. Het heeft mij zoveel opgeleverd. Ik ben een
ander mens geworden. Eén met meer energie dan ooit, die met een positieve mindset in het
leven staat. Ik ben een zelfverzekerde en krachtige coach geworden.
"Nu een zelfverzekerde coach".
Elisabeth Stroet
--I met Karin early 2019 and thanks to her, I deepened my NLP coaching learning in such a
meaningful way: although I am already certified since years, I continue to train and Karin
brought me the “why” in addition to the “how” and “what”. She is the best NPL coach I have
ever met, as she has the ability to combine her extensive expertise and deep knowledge in
such a genuine manner! I am really grateful I met her, and would recommend her to anyone
who truly wants and aspires to grow in that field.
Laurence Methot
Rethink Performane
--Ik heb Karin getroffen in de rol van NLP-trainer, coach en inspirator. Mede door haar inbreng
heb ik grote stappen kunnen maken zowel op het vlak van persoonlijke ontwikkeling als op
zakelijk vlak. Ik heb Karin ervaren als een kundig iemand die in haar aanpak goed aansluit bij
de klant zodat de klant krijgt waarvoor die komt.
Kristel Knebel
Lifecoach at "De Stemvork" coachpraktijk voor persoonlijke groei
--Wow! Karin blaast je regelmatig figuurlijk omver. Door alle kennis die zij heeft over coaching,
over NLP en over online coaching. Ze is expert zonder hoog van de toren te blazen. Het is
ontzettend prettig om met Karin samen te werken. Als je serieus je coaching skills wilt
vergroten en ook wilt leren hoe je dat online doet, dan raad ik je aan om met Karin samen te
werken.
Jeanet Bathoorn
VrijheidsOndernemer
--Of course it was my own accomplishment, but it was Karin’s authentic dedication that made
me reach even higher. Thanks Karin! YES!
Paul Soomers
---

Karin heeft mij uitgenodigd, geïnspireerd en vooral ook uitgedaagd om tijdens de opleiding
het beste uit mijzelf te halen. Ik heb de door mijn gestelde doelen – boven verwachtinggehaald en kijk dan ook met intense voldoening terug op deze mooie training. Van alles wat
hier op zijn plek viel, de opgedane ervaringen en de krachtige NLP-tools ga ik (en velen met
mij) nog heel veel plezier beleven. Karin heeft in deze mooie periode van mijn leven het
verschil gemaakt.
Ronald Sprenkeling
Owner Body @ Mind support Kolibri
--Prikkelend, inspirerend en motiverend! Zo heb ik Karin ervaren tijdens de NLP-Coachopleiding. Deze opleiding heeft mij nieuwe handvatten aangereikt om met nog meer
speelsheid en creativiteit te coachen. Doordat deze opleiding in blended vorm werd
aangeboden heb ik de gelegenheid gehad om NLP te integreren in mijn dagelijkse doen en
laten. Wow, wat een toegevoegde waarde is dit! Voor iedere NLP-er een aanrader, vooral als
je vanuit oprechte aandacht mensen wilt begeleiden, aansturen en/of coachen.
Ellen Zorn
EMZ Loopbaan coaching en advies
--Karin van Kas, een coach in hart en nieren. Vanaf het eerste moment dat ik Karin ontmoette
bleef een oprecht en goed gevoel bij mij. Karin heeft mij enorm geholpen. Eerlijk,
doortastend, to-the-point en vrolijk. De lach, energie en humor van Karin zijn onovertreffelijk.
Ik raad Karin als coach van harte aan. Menselijk, to-the-point en no-nonsense zijn de
woorden welke mij als eerste te binnen schieten. Werken met Karin betekent niet alleen
succes op de korte termijn, Karin levert bijdrage aan een zichzelf voortbrengende
ontwikkeling van de cliënt zelf. Ik kan als coachee van Karin haar van harte aanbevelen voor
een ieder die de volgende stap wil maken in carrière en/of leven.
Niels Ammerlaan
Education Gateway
--Met Karin heb ik zowel persoonlijk ervaring opgedaan als coach, als dat ze mij heeft
ondersteund bij een ontwikkeltraject van mijn managementteam. Karin is een vakvrouw. Ik
heb haar ervaren als een authentieke persoon. Ze is een professional die niet 'wordt
gedragen' door haar draaiboek, maar situationeel intervenieert. Daarbij combineert ze haar
ruime kennis van methoden en technieken met haar ruime ervaring. Ervaring die rust
brengt, veiligheid en vertrouwen geeft. Ze laat ruimte waar het kan, en gaat de confrontatie
aan als dat dienend is. Haar ‘common sense’ is verfrissend, effectief en leidt tot verbluffende
resultaten.
Frits Büdgen
---

Karin is een warme, oprechte en waarde vrije vrouw die snel kan schakelen tussen
verschillende processen. Ze onderscheidt zichzelf in haar vermogen om continu te schakelen
tussen verschillende coaching stijlen en aan te sluiten bij wat een coachee op dat moment
nodig heeft. Wat vooral indruk op mij maakte is de snelheid waarmee ze dit deed tijdens de
online sessies waarbij we met meerdere tegelijk verbonden waren.
Haar soms directe en confronterende stijl, maakte dat je scherp en alert bleef, terwijl er ook
ruimte was om tot rust te komen. Ieder op zijn eigen manier en volgens zijn eigen proces. Ze
laat je in enkele woorden direct in een intern proces komen, m.b.v. spraak als in schrift. Haar
ambitie om een coach-opleiding te starten met de combinatie tussen live-dagen en online is
meer dan geslaagd en raad ik dan ook aan, aan iedereen die de ambitie heeft om te gaan
coachen.
Ik heb het ervaren als een no-nonsense opleiding waarbij je/en met behulp van een warm
gezelschap een grote ontwikkeling doormaakt.
Corné van Nispen
Cornectie
--De aanpak van Karin is, om je tijdens deze opleiding zoveel mogelijk te laten ervaren en te
oefenen, waardoor je meer en meer inzicht krijgt in je eigen gedrag. Dit zijn hele
waardevolle momenten. Karin zegt niet wat te doen en ze geeft geen oordeel, ze vertrouwt
op jou, op je eigen inzichten en dat je die ontvangt op het moment dat goed is voor jou. Op
het moment, dat je inziet wat je doet, heb je de mogelijkheid (keus) om er iets aan te
veranderen.
Het belangrijkste dat deze NLP coach opleiding mij heeft opgeleverd, is dat ik minder in mijn
hoofd zit en eerder tot actie overga. Ik heb meer zelfvertrouwen opgebouwd. Mijn grootste
uitdagingen voordat ik aan NLP begon: Ik was bezig mezelf te bewijzen aan anderen, ik gaf
mijn grenzen niet aan, ik vond mezelf niet goed genoeg.
Het meest waardevolle van de NLP coach opleiding vond ik het gedeelte waarin ik aan de
slag ging met coachees in de praktijk. Hierdoor ga je echt oefenen met de inhoud van de
opleiding. Mocht jij je eigen leven willen verrijken en hiermee tevens het leven van anderen,
dan is de NLP coach opleiding iets voor jou.
Marion van Kraaij - de Bie
Idecrea

