opleiding

ScanCoaching®

Gelicenseerd ScanCoach®
Een ScanCoach® is een coach voor professionals in de zakelijke markt zoals executives, managers,
staffunctionarissen, projectleiders, consultants, trainers, etc.
Na het met succes volgen van deze opleiding ben je gecertificeerd ScanCoach®.
ScanCoaching® wordt in de markt door cliënten beschouwd als een van de meest effectieve en
efficiënte coachingsvormen die nu in de wereld beschikbaar zijn.
Als ScanCoach® ben je in staat om effectief de ScanCoaching® technologie te gebruiken om deze
professionals in organisaties te helpen een hoger niveau van performance te realiseren, hun vitaliteit te verhogen, te helpen bij mobiliteit en stress te reduceren door hun innerlijke balans significant
te helpen verbeteren: ‘Inner Balance, Outer Performance’.
Je stelt cliënten in staat het beste uit zichzelf te halen in hun werk afgestemd op hun coachingsdoelstelling. Een paar voorbeelden hiervan zijn: meer daadkracht, betere besluitvaardigheid, betere visie,
beter communiceren, beter aansturen van medewerkers, meer passie en bezieling, meer energie,
betere balans tussen talent en uitdaging, invloed vergroten, meer power, meer leiderschap, meer
mindfulness, etc.

Voorwaarden voor deelname
Om te kunnen werken als ScanCoach®
selecteren we kwalitatief hoogwaardige,
ervaren Business Coaches die we over
(executive) coaching zelf niets meer
hoeven te vertellen.
De opleiding is volledig toegesneden
op die professionals, die ScanCoaching®
graag als (een extra) methode willen
leren inzetten in hun eigen coaching
praktijk om de effectiviteit van hun
coaching significant te verbeteren.
De NLS-Essence stelt je daarbij als
coach in staat om direct en snel naar
de ‘kern van de zaak’ te gaan op basis
van ‘meten is weten’.
Van groot belang is dat je interesse en aanleg
hebt om holistisch en integraal te kunnen werken. De NLS-Essence is een
quantumfysische technologie die
professionals helpt in balans te
komen op fysiek, emotioneel,
mentaal én spiritueel niveau
door optimalisering van het
zo-genaamde bio-energieveld, de ‘blauwdruk’ van
het lichaam op energetisch
niveau.
Het optimaliseren van dit
bio-energieveld is gebaseerd
op het beeld van een substantieel beïnvloedende levensenergie
in het menselijk lichaam en diens
regulatie, om zo het lichaam weer in een
gezond evenwicht te brengen. Hier worden
organen niet - zoals meestal bij ons in het westen
- als fysiek gelokaliseerde cel-verbanden gezien,
maar als energetische centra binnen een holistische functiesamenhang.
ScanCoaching® beziet de mens dus als geheel en
is in staat op essentieniveau de kernoorzaken van
disbalans te achterhalen.
De bandbreedte van de mogelijke interpretatieen interventieniveaus van de frequentiegroepen
(directories) reikt van psycho-emotioneel, bloedwaardes en biochemische indicatoren tot aan
allopathische of homeopathische frequenties,

meridianen,
energiecentra en
zelfs bijvoorbeeld
kleur-frequenties.
Deze enorme breedte is
een grote kracht van de NLSEssence en maakt dat het systeem ook
wel de ‘Rolls Royce’ in de markt wordt genoemd.
Om effectief als ScanCoach® te kunnen werken is
een goede basiskennis van het menselijke lichaam
belangrijk. Om gecertificeerd ScanCoach® te
worden is het daarom verplicht dat je een certificaat hebt van Medische Basiskennis. In zo’n cursus
Medische Basiskennis maak je op een geordende
manier kennis met de wereld van anatomie,
fysiologie en pathologie. Kwalificaties in opleiding
die hiermee vergelijkbaar zijn of zelfs uitgebreider
voldoen uiteraard ook.
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Het ScanCoaching® model:
snel naar de kern van de zaak
ScanCoaching® richt zich op de ‘kern van de zaak’, de oorzaak van disbalans die kan
leiden, of al heeft geleid, tot verminderde vitaliteit of zelfs ziekte.

De NLS-Essence kan, volgens de principes van de
wetenschap van de epigenetica, de psycho-emotionele imprints achterhalen die onbewust nog als
‘saboteur’ werken in het waarnemen, beslissen,
handelen en communiceren van mensen.
Deze epigenetica heeft aangetoond dat de sequentie van onze chromosomen, onze blauwdruk ofwel
genoom, niet alles bepalend is voor hoe we zijn. De
kwaliteit van gedachten, gevoelens en voeding zetten volgens de epigenetica (betekent controle ‘boven’ de genen) bepaalde genschakelaars ‘aan’ of ‘uit’.
Op deze manier worden gedachten, gevoelens en
voeding van de moeder tijdens de zwangerschap
epigenetisch geprogrammeerd op de baby in de
baarmoeder die daardoor geboren wordt met een
aantal imprints.
De positieve imprints werken positief in het latere
leven, maar de negatieve imprints gaan werken
als ‘saboteurs’ waardoor het voor mensen lastig is
hun volle potentieel te leven. Deze leiden namelijk
tot onprettige gevoelens ofwel stress en maar liefst
90% van alle ziekten zijn stress gerelateerd volgens
recente wetenschappelijke inzichten. Stress is de
grootste energieslurper en beroofd je dus van je
vitaliteit en je prestatiecapaciteit!
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ScanCoaching® maakt deze imprints bewust omdat
de NLS-Essence deze als frequentiepatronen in de
database heeft opgeslagen. Door deze bewustwording ontstaat er een helingsproces waardoor deze
saboteurs kunnen worden vervangen door helpende
gedachten en overtuigingen die vervolgens positieve ervaringen en acties genereren en niet meer
tot vitaliteitsvermindering en/of ziekte hoeven te
leiden omdat de grondoorzaak van de disbalans is
weggenomen. Ziekte is binnen deze filosofie het
eindstadium van een proces waarbij de thematiek
geleidelijk aan gaat schreeuwen om aandacht.
Een voorbeeld. Stel je hebt hoofdpijn. Dan is een
aspirine makkelijk en fijn want je hoofdpijn wordt
snel minder. Dat is snelle symptoombestrijding waar
onze Westerse medisch wereld in is gespecialiseerd
en ons goede dingen heeft gebracht (en ook minder
goede dingen, zoals bijvoorbeeld bijwerkingen).
Het wordt anders als het migraine is, daar ligt
een diepere oorzaak aan ten grondslag. De TCM (de
eeuwenoude Traditional Chinese Medicine) kijkt
daarbij ook nog naar ‘tekenen’ (zoals gelaat, tong,
handen, fronsen etc.) en persoonlijkheidskenmerken.
ScanCoaching® kan nog dieper kijken, naar de grondoorzaak en gaat daarmee snel naar de kern van het

probleem en in elke ScanCoaching® sessie wordt de
progressie heel nauwkeurig gemeten in het bewustwordingsproces. De grondoorzaak bij migraine kon
bijvoorbeeld zijn gebrek aan eigenwaarde waarbij
er een drang tot overmanifestatie ontstaat die een
voedingsbodem geeft voor migraine.

Onze overtuigingen creëren onze biologie.
De programmeringen van je onderbewuste worden
als het leven dat je ervaart uitgedrukt. Herschrijf
het programma en je herschrijft je leven (‘rewrite
the ‘software’ of your mind in order to change the
‘printout’ of your life) - Dr. Bruce Lipton -

De kracht van ScanCoaching® is daarom dat met een relatief kleine coachings inspanning veel resultaat
geboekt kan worden doordat de oorzaak snel achterhaald kan worden voor maximaal effect op vitaliteit,
performance en mobiliteit:

Doordat de innerlijke balans wordt versterkt is wordt ook de business performance versterkt: Inner Balance,
Outer Performance. Zo zal een professional en zijn omgeving (360 graden feedback) na een ScanCoaching®
traject kerncompetenties in kracht hebben zien toenemen zoals in staat zijn doelen te stellen, besluiten te
nemen, pro-actief te zijn, doorzettingsvermogen te hebben, teamwork, etc.
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Het Theorie gedeelte
In het theorie gedeelte komt het
complete ScanCoaching® concept
aan de orde binnen de business
toepassingsgebieden: ‘Vitality
ScanCoaching®’, ‘Performance
ScanCoaching®’, ‘Mobility
ScanCoaching®’ en de ‘QuickScan’.
Elk van deze marktconcepten staan
voor de zelfde essentie van
ScanCoaching®: snel tot de kern
van de zaak kunnen doordringen.

De volgende onderwerpen worden behandeld:
Ontstaansgeschiedenis van de
NLS-Essence. De filosofie, werkingsprincipes en gebruikte technologie
met als onderwerpen: quantumfysica, quantum entropy logic,
torsie velden, vibrational medicine en
holisme.
Algemene ScanCoaching® presentatie en
film, met uitleg missie, visie, marketing,
producten & diensten en toepassingsgebieden.
Het ScanCoaching®-proces: intake,
vragenlijst nulmeting, anamnese,
gebruik werkboek door de cliënt,
de coachingsdoelstelling, het scanproces
en de volgordes, analyse, coaching interventies,
vragenlijst eindmeting, rapportage aan de
cliënt en mogelijk de opdrachtgever.
Leren werken met de NLS-Essence.
aan de hand van het handboek:
anamnese, scangebieden, functies,
werkdomeinen, de ‘knoppen’, de
directories en etalonen, de vergelijkingsanalyse etc. Hoe lees ik de grafieken
(curven) uit en wat zijn de aandachtsgebieden?
Waar is balans, waar is disbalans?
Het Vijf elementen model in relatie tot
organen, Taoïsme, Yin/Yang filosofie.
ScanCoaching® ten opzichte van
Oosterse en Westerse geneeskunde,
emoties en gevoelens en hun wisselwerking
met de hoofdorganen en het endocriene
(hormonale) systeem.
De zogenaamde ‘Marker analyse’: aan de
hand van 4 scangebieden (hoofd, romp,
skelet en chromosomen) in korte tijd
inzicht krijgen in het proces waarin de
cliënt verkeert, het energieniveau en de
mate van innerlijke balans en de mate van stressbelasting van de cliënt.
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Vitality ScanCoaching®’
Performance ScanCoaching®
Mobility ScanCoaching®
QuickScan

Het in kaart brengen van de
zogenaamde ‘Patterns of Life’
van de cliënt vanaf de geboorte
tot en met het heden. Dit zijn
de imprints, drivers en persoonlijke
patronen die de NLS-Essence op frequentie niveau
kan meten en weergeeft op het scherm en die
bepalend zijn voor de werk- en leefsituatie van
de cliënt. De NLS-Essence kenmerkt zich door
uitgebreide databases op dit psychoemotionele
vlak en is uniek in de in de wereld.
Frequentieleer, De Wet van Aantrekking/Resonantie, synchroniciteit,
bewustzijnslevels, morfogenetische
velden en epigenetica, de biologie van de overtuiging, de logische
niveaus van Bateson, de praktische
werking van universele wetten in je werk.
Het werken met het Quantumveld. Energieoefeningen, verbinden, afstemmen, rapport
maken, gronden, afschermen. Toegepaste
Chakraleer in relatie tot ScanCoaching®.

Het overbrengen van harmoniserende
frequenties op een informatiedrager.
Wat gebeurt er precies als je frequenties harmoniseert door het selecteren
van etalonen in een bepaalde directory en
overdracht op informatiedragers?
Het testen van hulpmiddelen in de beker en
het helpen harmoniseren van de cliënt vanuit
de NLS-Essence door metatherapie.
Het linken met prestatieverbetering,
vitaliteitsverbetering en stresshantering
en het vinden van je passie bij mobiliteitsvraagstukken: hoe worden deze doelstellingen
gerealiseerd? Hoe boek ik resultaat? Effectieve
interventie methoden voor ScanCoaching®.
Leren aan de hand van het
behandelen van succesvolle
ScanCoaching® cases uit
het bedrijfsleven en de
topsport.
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Het Praktijk gedeelte
De NLS-Essence is het resultaat van

Wat doen we in een praktijksessie

ruim 50 jaar onderzoek. Het feit dat

in de opleiding?

deze technologie nu ook beschikbaar is

Veelal zal je in drietallen werken in de

voor jouw toekomstige cliënten, pro-

opleiding. Daarbij zijn er 3 rollen: de

fessionals in de zakelijke markt, is heel

ScanCoach®, de cliënt en de observator

waardevol maar brengt door de unieke

van het proces. In een praktijksessie

kracht en mogelijkheden van het sys-

heb je telkens 1 keer elk van deze rollen.

teem ook een grote verantwoordelijk-

De trainers faciliteren het leerproces,

heid met zich mee om de technologie

beantwoorden vragen en behandelen

optimaal in te zetten tijdens de

waar nodig bepaalde zaken plenair.

ScanCoaching®.
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Vandaar dat we veel nadruk leggen

Hoe werkt dat precies met de inzet

op het praktijkgedeelte om het

van de NLS-Essence technologie?

gebruik van de NLS-Essence meester

De NLS-Essence is een kwantum-

te worden. ‘The proof of the pudding is

fysische die data uit het informatie

in the eating’ is hierbij een belangrijk

veld registreert en verwerkt. Deze data

uitgangspunt.

worden omgezet in verscheidene

Door regelmatig met het systeem

mathematische informatiestromen

te werken ontwikkel je inzicht,

en uiteindelijk grafisch weergegeven

vaardigheid, vertrouwen, inspiratie

in curven, teksten en energiewaarden

en enthousiasme.

op orgaan, celwand, cel en zelfs

chromosomen niveau voor de

De deelnemende ScanCoaches® zullen

geselecteerde scangebieden van het

ook stapsgewijs de ScanCoaching® op

bio-energieveld.

elkaars persoonlijke processen leren

Dat kunnen bijvoorbeeld de hersenen,

toepassen.

hart, lever, maag, nieren, skelet, bloed,

Dit geeft een belangrijk persoonlijke

zenuwstelsel zijn. Tijdens de meting

groei- en bewustwordingselement aan

worden de geregistreerde metingen

de opleiding. Door zélf de kracht van

vergeleken met een database met

ScanCoaching® aan den lijve te ervaren

ruim 40.000 met elkaar verweven

en daarmee ook zelf op een hoger level

frequentiepatronen.

van performance te kunnen opereren.

Door de interpretatie en analyse van

Je wordt als deelnemer dus ook elkaars

de curven, teksten en energiewaarden

coach! Op die manier kun je je nog

leer je als toekomstige ScanCoach®

beter inleven in de processen die je

snel tot de kern van de zaak te komen

cliënten in hun ScanCoaching® proces

en gericht te interveniëren op de

straks zullen ervaren. En als het jezelf

belangrijkste ‘hefbomen’: de 20% die

geholpen heeft om meer in balans te

80% van het resultaat bepaalt.

komen, vitaler te worden en beter te

Degene met de cliënt-rol deelt zijn

presteren kun je het ook met nóg meer

ervaringen en de observator geeft

overtuiging in de markt brengen.

feedback over het gehele proces

‘Walk your talk’ is hierbij dus een

aangevuld met eventuele tips.

belangrijk uitgangspunt!

Examen en certificaat van de module ScanCoach®
Om onze kwaliteitsstandaarden als HBO geaccrediteerde opleiding te waarborgen
volgt er een examen aan het einde van de opleiding. Dit examen bestaat uit een
theorie gedeelte en een praktijkgedeelte. Als deze met succes wordt afgelegd ben je
gelicenseerd ScanCoach® en ontvang je hiervan het certificaat.
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Hoe ziet de gehele opleiding er uit?
De ScanCoach® opleiding bestaat uit 10 opleidingsdagen, in totaal 20 dagdelen waarvan 8 dagdelen
theorie en 12 dagdelen praktijk. De opleiding wordt afgesloten met een theorie-examen en een praktijk
examen. In het praktijkexamen voer je een daadwerkelijke ScanCoaching® sessie uit. In het bijgevoegde
inschrijvingsformulier vind je het overzicht van de data voor de opleiding dit jaar.

Beoordeling opleiding
De opleiding tot ScanCoach® is door de vorige studenten beoordeeld met gemiddeld een 9.
In Nederland is door het KTNO (Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen), als toetsingsorgaan
voor opleidingen, de opleiding als HBO niveau genormeerd. Tevens heeft de opleiding een
accreditatie voor de beroepsverenigingen NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen), VBAG en BATC.

Ook Bruce Lipton PhD (International leader in
bridging Science and Spirit) heeft aangegeven
dat de methode en technieken die in de
opleiding worden gegeven een realisatie is
van zijn onderzoeken van de afgelopen 20 jaar.
Hij onderschrijft de ScanCoaching® met groot
enthousiasme.
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De Trainer
Ir. Marko van der Beek (1967)
Ir. Marko van der Beek (1967), algemeen directeur ScanCoaching International bv en mede ontwikkelaar van de ScanCoaching® methode,
studeerde 1992 af aan de TU in Delft (MSc, ICT) en begon een eigen audiovisueel productiebedrijf. In januari 2000 volgde hij een één jarige basiscursus ‘intuïtieve ontwikkeling’, waarna in 2002 diverse trainingen in Emotionele Intelligentie, Competentiemanagement en de opleiding ‘professional
als trainer’ bij de Baak managementopleidingen.
De Natuurgeneeskundige Healing- en Readingopleiding is gevolgd bij
Trance Art en afgerond in april 2002. In april 2004 startte hij de praktijk
‘Leef je Wens’. In 2007 was de eerste kennismaking met de NLS technologie en integreerde dat in de praktijk. In 2009 haalde hij zijn certificaat Medische Basiskennis op HBO
niveau. In 2013 volgde hij een post academische studie aan de Medische Universiteit Omsk over NLS technologie. Dit geeft, tezamen met de opleidingen uit het verleden, een mogelijkheid een brug te slaan tussen
de medische en complementaire wereld. De passie van Marko is om het onzichtbare zichtbaar te maken.

Je bent gecertificeerd ScanCoach®: en daarna?
Als je je certificaat behaald hebt ben je bevoegd om betaalde ScanCoaching® te verzorgen voor professionals in de zakelijke markt. Alle ScanCoaching® vinden plaats in een ScanCoaching center of op locatie. Alle locaties waar ScanCoaching® wordt gegeven, voldoen aan de richtlijnen en voorwaarden van de
ScanCoaching® formule. In een ScanCoaching center kun je ruimte met apparaat reserveren voor het
verzorgen van je ScanCoaching®. In de ScanCoaching centra wordt gewerkt met een eenvoudig en transparant verrekenmodel waarin variabelen zijn opgenomen zoals uurtarief ScanCoach®, acquisitie fee, huur
locatie, afschrijvingskosten NLS-Essence apparaten, licentie afdracht, etc. Na ongeveer 5 ScanCoaching®
trajecten heb je je investering in de opleiding terugverdiend. Daarnaast maken we gebruik van een ondernemers-model waarbij je, als je dat zou willen, geleidelijk kunt toegroeien naar een rol als ScanCoaching®
centrumhouder door je eigen ScanCoaching center te realiseren, bijvoorbeeld als nieuwe business unit van
je eigen trainings/coachingsorganisatie.
De NLS-Essence heb je dan ook zelf in bezit. Het eigendom blijft bij ScanCoaching International bv, die zorgdraagt voor de ontwikkeling, onderhoud, service en updates van de NLS-Essence. Als ScanCoach® of als
ScanCaoaching center kan je het apparaat leasen tegen tarief. Zo ben je altijd up to date met de technologie en kan je de investering laag houden om toch deze techniek in huis te hebben. We willen tenslotte dat
zoveel mogelijk clienten de mogelijkheid krijgen om gebruik te kunnen maken van deze unieke en meeste
effectieve vorm van coachen.
Om je kennis op peil te houden organiseren we meerdere keren per jaar een verdiepingsdag. Hier gaan
we met elkaar werken aan cases die worden ingebracht, of we maken scans van elkaar voor oefening.
We ontmoeten elkaar en wisselen ervaringen uit zodat we met elkaar blijven groeien en ontwikkelen.
Om je certificaat te behouden dien je minimaal 4x per jaar hierbij aanwezig te zijn.
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Wat vinden onze zakelijke cliënten van ScanCoaching®?
Elke ScanCoaching® sessie wordt geëvalueerd aan de hand van de zogenaamde ‘Ultimate Customer
Question’: ‘Hoe waarschijnlijk is het, op een schaal van 1 -10 (1 = zeker niet, 10 = zeker wel), dat je
ScanCoaching® bij een collega of zakenrelatie aanbeveelt?’
ScanCoaching® scoort op deze Ultimate Customer Question gemiddeld een 9,2. Dat betekent dus
zeer tevreden klanten. En daarmee wordt ScanCoaching® gekenmerkt door een hoge zogenaamde
‘net promoter’ score ofwel klanten die enthousiast over ScanCoaching® vertellen in hun omgeving!

Praktische en zakelijke informatie
Op bijgevoegd inschrijfformulier vind je informatie over de trainingsdata, de trainingslocatie,
de kosten van de opleiding en banquetting, annulering etc.
Op www.scancoaching.nl vind je algemene informatie over ScanCoaching® zoals een
beschrijving van de diensten, een introductiefilmpje waarin je de ScanCoaching® technologie
aan het werk ziet, testimonials van cliënten, etc.

Welke organisaties passen ScanCoaching® toe?
Organisaties als Microsoft MediaCom, ASML, Conclusion, AZ (voetbal), Eureko/Achmea, Randstad,
Ernst & Young en vele anderen passen ScanCoaching® toe voor hun professionals.
Een breed scala aan testimonials zijn te lezen op www.scancoaching.com

www.scancoaching.nl
opleiding@scancoaching.nl
tel: +31 (0) 888 77 888 0

