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SAMI-coaches begeleiden sociale systemen
om het beschikbare collectieve en individuele potentieel 

 aan de oppervlakte te brengen.

Leer coachen met het SAMI concept als referentiekader
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Fijn dat je interesse hebt in de SAMI-opleiding: coach. Een opleiding bedoeld voor mensen die AAN de 
ontwikkeling en groei van sociale systemen – dus aan organisaties, leidinggevenden, teams en individuen 
– willen leren werken (figuur 1).

1 Welkom

Een opleiding waarin jij stappen of zelfs 
sprongen gaat maken in je bekwaamheid als 
coach of coachend leidinggevende.

Referentiekader vormt het SAMI-concept: een 
integraal en universeel begeleidingsconcept voor 
sociale systemen. Beproefd en getest in allerlei 
sectoren. Figuur 1 laat zien dat dit concept uit 
vier onlosmakelijk verbonden deelconcepten of 
ontwikkelvelden bestaat.

SAMI-coach zijn betekent dat je in staat bent 
de rol van coach, en op bepaalde momenten de 
bijrollen van mentor en trainer, passend in te 
nemen. 

Coach zijn is een specifieke rol met een educatief tintje. Een rol waarin leren, ontwikkelen en 
groeien centraal staan en die als doel heeft beweging te creëren in sociale systemen. 

Figuur 1: “Van gezin tot multinational en alles wat ertussen 
zit” … deze ontwikkelvelden zijn in elk sociaal systeem te 
onderscheiden en ze beïnvloeden elkaar nadrukkelijk.

Beweging!
Cultuurveranderingen, transities, leren, ontwikkelen en groeien gaan in essentie over het losmaken 
en op gang brengen van beweging; om deze losgemaakte beweging vervolgens te richten, te 
vergroten en uit te bouwen.

Deze bewegingsopgave, beginnend bij het losmaken van dát wat vastzit, is geen eenvoudige 
opgave. Het lijkt op topsport … dus een wereld waarin grenzen verlegd worden.

Natuurlijk vraagt het om toewijding, discipline, enz. 
enz. Maar het vraagt vooral een scherp zicht op en 
een goed gevoel voor de parallelle ontwikkelpaden en 
ontwikkelpatronen die zich binnen sociale systemen 
afspelen. Dat deze parallelle paden en patronen van 
een organisatie, haar leidinggevenden, de teams en 
medewerkers elkaar kunnen versterken maar elkaar ook 
enorm kunnen verzwakken behoeft geen betoog.

Om je bekwaamheid als SAMI-coach te optimaliseren 
dien je bereid te zijn een inspanning te leveren op vier 
werkvelden (figuur 2). Het spreekt voor zich dat we deze 
werkvelden tijdens de opleiding uitdiepen, dat we kijken 
hoe jij je hiertoe verhoudt en dat we je uitdagen op 
nieuwe bewegingen.

Figuur 2: De werkvelden van de SAMI-coach.
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Tijdens de opleiding nemen we een kijkje in jouw eigen ‘tent’ (figuur 
3). Hiermee wordt jouw binnenkant bedoeld, dus je aard, aanleg, 
karakter en ook je aangeleerde mechanismen en loops. We leggen 
een vergrootglas op ‘wat er in jou werkt’, waar het vandaan komt, 
wat de invloed ervan is op je rol als coach en wat de betekenis ervan 
is op het sociale systeem dat je begeleidt.

Figuur 3: De laavu. Wat werkt er 
in jou? Hoe werkt dit door in je 
coachpraktijk?

“Pas als je kunt zien wat er in jou werkt, kun je zien wat er in de 
ander(en) werkt”.

Dat betekent dat je gaat kennismaken en leert werken met de 
typische SAMI-instrumenten zoals de pyramid, de laavvu, de triades, 
het hart, de communicatiecirkel, enz., enz. 
Unieke begeleidingsinstrumenten die jou, en straks je cliënt(en), 
bewust maken van en inzicht geven in spelende thema’s en voor 
veel onvermoede beweging zullen zorgen.

Dit zijn krachtige instrumenten waardoor jouw cliënten al spoedig zélf de regie op de spelende 
thematiek kunnen (her)pakken. Want daar gaat het om: regie (her)pakken. De thematiek maakt 
daarin niet uit, of het nu om een rouwproces gaat, verstoorde verhoudingen binnen een team, 
een lastig fusietraject, tegenvallende resultaten of iets anders, de SAMI-instrumentenkist is enorm 
veelzijdig.
Ben je nieuwsgierig naar de instrumenten: Kijk hier!

De laavvu of Sami-tent speelt in al z’n eenvoud een bijzondere rol tijdens de opleiding. Wist je dat 
zo’n laavvu met het grootste gemak de poolstormen in het Arctische gebied doorstaat? In deze 
tenten hebben de Sami eeuwenlang gesprekken gevoerd die ertoe doen. Zittend rondom een 
brandend vuur was het voor hen de enige beschutte, warme en veilige plek op de ijzige toendra. 
‘Binnen werd buiten besproken’.

Tijdens de opleiding fungeert de laavvu als thuisbasis. Hier 
vinden ‘de gesprekken die ertoe doen’ plaats. Hier zetten 
we de wereld die maar doordraait stil. In de ruimte die 
daardoor ontstaat, zit jouw toekomstige groei verborgen.
Oefeningen, werkvormen en opdrachten spelen zich zowel 
binnen als buiten de laavvu af.

Vuur speelt dus een grote rol in SAMI-coaching, maar 
daarover later meer (figuur 4). 

Ik wens je veel leesplezier en ontmoet je graag tijdens de 
opleiding! 

Servaas Klute

Figuur 4: “Als je binnenkomt, pak dan een 
rendiervel of warm dekentje en ga lekker 
zitten. Buiten kan het guur zijn, maar binnen 
brandt het vuur volop. Koud zal je het niet 
hebben. De koffie pruttelt en er staat iets 
lekker klaar. Neem gerust!”

https://bit.ly/3wWeQ0P
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2 Opleidingsinhoud

2.1 Doelgroep
Je wilt professioneel coach worden, je bekwamen als interne coach of je coachende vaardigheden 
als leidinggevende vergroten.

Deze opleiding is ontworpen voor mensen die het vak van coach willen praktiseren. Coaches die 
de ambitie hebben organisaties, leidinggevenden, teams en individuen – dus sociale systemen – in 
hun ontwikkeling te begeleiden. 

2.2 Vier graden van de coach
We onderscheiden vier graden van bekwaamheid:
1e graad  startende coach
2e graad  succesvolle coach
3e graad  dienende coach
4e graad  executive coach

Jouw graad van bekwaamheid wordt bepaald door 
de beweging die je in gang kunt zetten in de sociale 
systemen waar je aan werkt. Hoe dieper je in zo’n 
sociaal systeem kunt kijken des te meer beweging je zult 
genereren (figuur 5).

Tijdens de opleiding dagen we je uit diep, dieper en diepst in sociale systemen te kijken zodat jij 
je bekwaamheid kunt vergroten. Dit betekent dat we je in de veelheid van incidenten patronen 
leren te (h)erkennen en beïnvloeden. Vervolgens leren we je in de veelheid van patronen de 
systeemdynamieken te (h)erkennen en beïnvloeden. En uiteindelijk leren we je te werken aan en 
met de basiswetten van sociale systemen. Deze basiswetten hebben een verstrekkende invloed op 
het klimaat, de menswaardigheid en de resultaten binnen elk sociaal systeem.

2.3 Drie werkelijkheidsgebieden
Elk sociaal systeem creëert een eigen wereld 
waarin door de coach drie onlosmakelijk verbonden 
werkelijkheidsgebieden (stromingen) te onderscheiden 
zijn (figuur 5): 
• de organisatorisch inhoudelijke bovenstroom
• de relationele onderstroom
• de emotionele onderstroom

Evenwichtige aandacht voor, sturing op en begeleiding 
van deze drie werkelijkheidsgebieden en de daaruit 
voortvloeiende interactie- en communicatiepatronen 
zijn bepalend voor de sfeer, het welzijn en welbevinden, 
de individuele en collectieve ontwikkeling én voor de 
resultaten.

Figuur 5: Kijken, observeren en waarnemen 
… drie manieren van beschouwen die tot de 
gereedschapskist van de SAMI-coach behoren.

Figuur 6: Drie werkelijkheidsgebieden die 
onverdeelde aandacht van de coach vragen.
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Het zal je niet verrassen dat in veel sociale systemen sprake is van disbalans: de evenwichtige 
aandacht loopt spaak. Het komt bijvoorbeeld veel voor dat leidinggevenden een nadrukkelijke 
voorkeur hebben voor één bepaald werkelijkheidsgebied. Zelfs het sturen op slechts één element 
uit een bepaald werkelijkheidsgebied komt voor (sturen op cijfers). Hierdoor verwaarlozen 
zij onbedoeld en onbewust de andere werkelijkheidsgebieden. Dat heeft vroeg of laat een 
vernietigende invloed op de sfeer, het welzijn en welbevinden, de individuele en collectieve 
ontwikkeling én op de resultaten. Het sociale systeem ‘wikkelt zich hierdoor terug’ in plaats van 
dat het zich ontwikkelt.

Evenwichtige aandacht voor de werkelijkheidsgebieden creëert geen neerwaartse maar een 
opwaartse ontwikkelspiraal. Ambitieuze sociale systemen doen er goed aan simultaan te leren 
sturen op deze werkelijkheidsgebieden.

Tijdens de opleiding word je voortdurend uitgedaagd je organisatorische, relationele en emotionele 
sensitiviteit te vergroten waardoor je jouw cliënt(en) kunt coachen deze werkelijkheidsgebieden in 
beeld en in balans te krijgen.

2.4 Reflectie m.b.v. drie kennisbronnen
Bekwame coaches interveniëren op de drie 
werkelijkheidsgebieden. Dat lukt alleen als zij hun drie 
kennisbronnen hoofd, hart en buik evenwichtig en in hoge 
mate ontwikkeld hebben (figuur 7):
• hoofd: de rationele kennisbron
• hart: de relationele kennisbron
• buik: de intuïtieve kennisbron
Deze kennisbronnen correleren namelijk met de drie
werkelijkheidsgebieden (zie 1.2).

Tijdens de opleiding dagen we je voortdurend uit op ‘een 
beweging naar binnen’ zodat je deze kennisbronnen kunt 
ontwikkelen: ‘true SAMI-coaches reflect, act and connect’.

De reflectie vraagt vervolgens om ‘een beweging naar buiten’. 
Dát wat je gewaarwordt, dien je immers aan het sociale 
systeem terug te geven: true SAMI-coaches reflect, act and 
connect.

Dit laatste zal je echter op zo’n manier moeten doen dat het 
sociale systeem jouw actie kan ‘horen, toelaten en ontvangen’: 
true SAMI-coaches reflect, act and connect.

Als dit lukt is de start van de beweging daar!

Figuur 7: Hoofd, hart en buik. De drie 
onmisbare kennisbronnen van de SAMI-
coach.
Elke stroming vraagt om een specifiek(e) 
sensitiviteit, positionering, taalveld en 
grondhouding.
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2.5 Drie opgaven voor de SAMI-coach
Om sociale systemen te coachen in hun ontwikkeling en groei 
zal je drie systemische opgaven moeten aanvaarden. Deze 
liggen besloten in elk sociaal systeem (figuur 8):
• ordeningsopgave
• uitwisselingsopgave
• positioneringsopgave

Wát de coachvraag ook is die aan je gesteld wordt, in de 
diepte is de thematiek van de coachee terug te voeren naar 
één of meerdere van deze systemische opgaven.

Dit zijn pittige opgaven waar je aan moet willen sleutelen. 
Pittig omdat jij door ‘de thema’s die de coachee meebrengt’ 
in de diepte van zijn of haar sociale systeem gaat morrelen 
aan iets ‘belemmerends’ dat verankerd lijkt: wat is er niet op 
orde? Waar blokkeert het sociale systeem zichzelf? Kloppen 
de ingenomen posities? Wie draagt er de ‘last’? Wat wordt 
er versluierd? Wat in de diepte, maakt dat ‘deze waan van de 
dag’ aan de oppervlakte ontstaat? Wat is ‘de winst’ dat men 
hiervoor kiest? Welke weerstand maak ik los als ik eraan ga 
morrelen?
En natuurlijk … wat heb jij dan te doen of te laten? In dit 
proces kom je dus ook jezelf en dus jouw uitdagingen tegen.

Figuur 8: Beweging creëren vraagt veel van 
je: “wat in de diepte maakt dat ‘deze waan 
van de dag’ aan de oppervlakte van dit 
sociale systeem ontstaat?”

Tijdens de opleiding oefenen we het ‘diep kijken’ voortdurend. We gebruiken hiervoor actuele 
thematiek, leggen de relatie met de essenties van organisatie-, leiderschaps-, team- en 
persoonlijke ontwikkeling én koppelen er natuurlijk de vraag aan: wat betekent dit voor jouw 
ontwikkeling?

En natuurlijk maken we gebruik van de discipline ‘opstellingen’. 
Een familie- of organisatieopstelling is een intuïtieve begeleidingsdiscipline waarin hoofd, hart en 
buik samenvallen. De opstelling brengt patronen en systeemdynamieken aan het licht die diep in 
ons (collectieve) onderbewuste verborgen liggen.
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2.6 Leren werken met dát wat je aantreft
Als er binnen een sociaal systeem door leidinggevenden 
ontoereikend gestuurd wordt op bovenstaande opgaven, vertaalt 
zich dat in spanning en gedoe: bijvoorbeeld in ‘macht-en-onmacht-
thematiek’, ontoereikende talentontwikkeling, onvrede, ongewenst 
verloop, onhandige communicatie, het weglekken van kennis en 
kunde, het niet houden aan procedures, ongewenste en onnodige 
vertraging, persoonlijk lijden – burn-out, ziekte, uitval, onveiligheid, 
pesten, agressie – en zeker ook in tegenvallende resultaten.

Zo’n sociaal systeem krijgt hier natuurlijk vroeg of laat last van. Het 
klinkt soft, maar de liefde kan er dan niet stromen. Vervolgens wordt 
jouw hulp gevraagd om dit ‘gedoe’ op te ruimen. Prachtig werk, 
soms zelfs ‘heilig werk’ omdat je een verschil in de levensloop en 
het levensverhaal van een sociaal systeem kunt maken, waar je veel 
voldoening uit kunt halen (figuur 9).

Een SAMI-coach ‘vraagt, zoekt en test’ en voelt uiteindelijk haarfijn 
aan waar in zo’n sociaal systeem ‘de liefde niet kan stromen’ en ziet 
het als uitdaging om dit om te buigen. Het veronderstelt dat je AAN 
sociale systemen wilt werken en bereid bent ‘hard en zacht’ te zijn.

Figuur 9: De SAMI-coach 
doorziet wat leidinggeven aan 
sociale systemen betekent.

2.7 Jouw interventies
Voldoende interventie op deze opgaven vertaalt zich positief in het ontwikkelen van 
eigenaarschap, zelfsturing, talentontwikkeling, zelforganisatie, het zelfreinigend vermogen, het 
zelflerend vermogen, het zelfversterkend vermogen, de eigenwaarde, het zelfvertrouwen, vaak 
ook traumaverwerking en de samenwerking (waaronder veiligheid, vertrouwen, welzijn en 
welbevinden, afstemming, effectiviteit, ‘vloeiende communicatie’, perspectief). 
Dit is de handtekening die de SAMI-coach achterlaat. Je werkt toe naar het moment dat je niet 
meer nodig bent.

Een SAMI-coach werkt met de intentie zichzelf overbodig te maken.
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2.8 Leeringangen
De onderwerpen die tijdens de opleiding de revue passeren worden vanuit vier verschillende 
perspectieven of leeringangen benaderd: 
• de spirituele leeringang: ‘de overgave’

In alle bescheidenheid zoeken we daarin naar de betekenis van en de verbinding met de
grootsheid, wetmatigheden en beproevingen van het leven zelf. We zijn immers levende
organismen en onderhevig aan natuurwetten en kringlopen.

• de mentale leeringang: ‘het weten’
Je doet veel theoretische en ervaringsgerichte kennis op over en de relaties tussen organisatie-,
leiderschaps-, team- en persoonlijke ontwikkeling. Tegelijkertijd word je daardoor gewaar wat
je (nog) niet weet, en leer je in dit ‘niet weten te stappen’ en daar comfortabel mee te zijn.

• de fysieke leeringang: ‘het ervaren’
Met behulp van je lijf (gesprekken, oefeningen, werkvormen, interventies, de typische SAMI-
instrumenten enz.) ga je veel ervaringen opdoen waardoor je ‘doorvoeld gaat begrijpen’.

• de emotionele leeringang: ‘het verwerken’
Je zult uitgedaagd worden je emoties te leren (h)erkennen, te managen en te benutten
waardoor jij je intuïtieve kennisbron kunt ontwikkelen.

“Alleen dán kan de volle betekenis der dingen je beetje bij beetje toevallen”.

2.9 Samengevat

“Een BOOST in mijn ontwikkeling, dat is wat deze opleiding mij gebracht heeft. Omdat het ‘leren’ 
niet alleen plaatsvindt via de mentale ingang, maar juist ook d.m.v. de spirituele, emotionele en 
fysieke leeringang is het leerrendement intens. Wat ik zelf ervaren, doorleefd, doorworsteld en 
geoefend heb in de opleiding, helpt mij nu in het werk met andere sociale systemen. 
Op persoonlijk gebied heb ik een sprong gemaakt in mijn identiteitsontwikkeling. Mijn 
kennisbronnen (hoofd-hart-buik) zijn meer in balans, ik weet beter waar mijn krachten en valkuilen 
liggen en heb meer ‘leren zeilen i.p.v. roeien’. 
Op werkgebied heb ik nu een rugzak vol met SAMI-interventies/bouwstenen, die mij helpen in het 
(meerlagig) kijken naar sociale systemen (in mijn geval personen en gezinnen), waardoor ik sneller 
zie wat er nodig is of een volgende stap kan zijn.”
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3	 Opleidingsspecificaties

3.1 Jouw verlangen
Je wilt professioneel coach worden, je bekwamen als interne 
coach of je coachende vaardigheden als leidinggevende 
vergroten.
Je hebt een diepgewortelde affiniteit met leren, ontwikkelen, 
groei- en transformatieprocessen. Je wilt leren werken AAN 
sociale systemen. Dáár wil je meesterschap in ontwikkelen.

3.2 Doel van de opleiding
Met het SAMI-concept als referentiekader ga je jouw 
bekwaamheid op de vier werkvelden van de coach vergroten 
(figuur 10).

Figuur 10: De werkvelden van de SAMI-coach

3.3 Vormgeving opleiding
De opleiding is op drie niveaus vormgegeven:
• Fundamenteel niveau: waarin je theoretisch én ervaringsgericht kennismaakt met de 

begeleidingsdiscipline coaching.
• Intermediair niveau: waarin je methodisch didactische kennis en ervaring opdoet om beweging 

in sociale systemen los te maken, op gang te brengen, te onderhouden en te vergroten.
• Praktisch niveau: waarin je als coach oefent in de praktijk.

3.4 Opleidingsinhoud
Zie hoofdstuk 1.

3.5 Uniciteit van de opleiding
Het SAMI-concept is beïnvloed door 
vier windstreken (figuur 11): op de 
eerste plaats geïnspireerd door de 
Sami, de oorspronkelijke bewoners van 
Sapmi (Lapland – het Noorden) en de 
adembenemende natuur. Natuur waar je 
veel van kunt leren over groeipatronen en 
kringlopen.

Het SAMI-concept is ook beïnvloed door  
Kgotla en Ubuntu, cultuuraspecten uit het  
Zuiden van het Afrikaanse continent.  
Het woord Kgotla betekent letterlijk vergadering op basis van dialoog. Het delen van de 
(voorlopige) waarheid is het belangrijkste onderdeel van het Kgotla-systeem. Tijdens de Kgotla-
vergadering zijn de aanwezigen uitgenodigd om hun voorlopige waarheid te delen zonder dat daar 
negatieve consequenties uit voortkomen. Hierdoor voelt iedereen de ruimte en het vertrouwen 
om eerlijk en open te zijn. Dat levert bewaarheidende en bezielde gesprekken op waardoor 
belemmerende opvattingen en overtuigingen kunnen verschuiven. Tegelijkertijd ervaren de 
aanwezigen dat ze werkelijk van betekenis zijn voor het sociale systeem waar zij zich met hart en 
ziel aan verbonden hebben. Ubuntu is een eeuwenoude levensfilosofie: ‘Ik ben omdat wij zijn’. 
Deze filosofie draait om toewijding en relaties tussen mensen onderling.

Figuur 11: Het SAMI-concept is beinvloed door vier winstreken
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Het Oosten (Japan) speelt ook een prominente rol in het concept. Japan met haar bijzondere 
cultuur en de enorme taalbarrière heeft me gedwongen door een andere bril naar het SAMI-
concept te kijken. Dat is ongelofelijk verrijkend gebleken. Tijdens mijn trainings- en coachingsreizen 
in Japan is er een vergrootglas gelegd op de thematiek van uniformiteit en diversiteit. Uiteindelijk 
is hierdoor de SAMI-harttriade geboren. Een onmisbaar en krachtig instrument dat ondubbelzinnig 
duidelijk maakt hoe de mens in relatie tot zichzelf, de ander(en) en het andere staat. 

Het SAMI-concept heeft ook een wetenschappelijke en fenomenologische onderbouwing en 
is geïnspireerd door en staat midden in de recente Westerse ontwikkeling van denken over 
organisatie-, leiderschaps-, team- en persoonlijkeontwikkeling.

3.6 Toegevoegde waarde
Tijdens de opleiding doorloopt de groep deelnemers een ervaringsgericht proces van:
• organisatieontwikkeling
• leiderschapsontwikkeling
• teamontwikkeling
• persoonlijke ontwikkeling.

 “Het unieke aan deze opleiding vind ik dat je de kennis die je opdoet over het SAMI-model ook 
ervaart binnen de opleidingsgroep. Je ondervindt aan den lijve hoe krachtig en ook confronterend 
het is als je niet alleen vanuit je hoofd werkt, maar ook vanuit je hart en je buik. Dit kun je niet uit 
een boekje of van een lezing leren. Dit moet je gewoon meemaken. Ik zou mijn ervaring met SAMI 
dan ook omschrijven als een prachtige reis die mij gebracht heeft naar een volgend niveau van 
leidinggeven.”

3.7 Persoonlijke leervragen
Je persoonlijke leervragen vormen het vertrekpunt van elke bijeenkomst.
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3.8 Methodisch didactische route
Wij bieden je een krachtige methodisch didactische route om je verlangen coach te worden waar 
te maken:

• Deze reis begint bij jouw verlangen coach te worden.
• Je persoonlijke	leervragen vormen het vertrekpunt van elke bijeenkomst.
• Wij zorgen ervoor dat de	vier	werkvelden van de coach uitgediept worden.
• Dat doen we door een gedifferentieerd en verrassend aanbod en doordat we de onderwerpen

die de revue passeren via verschillende leeringangen duidelijk maken én door onze interventies
en feedback.

• Jij wordt in alle werkvormen uitgenodigd om op drie	activiteitsgebieden een inspanning te
leveren: reflectie, actie en verbinding.

• Elk activiteitsgebied bestaat uit de betekenisgebieden: organisatie-, leiderschaps-, team- en
persoonlijke ontwikkeling.

• Het SAMI-concept beschrijft en de SAMI-modellen visualiseren de essenties van en de relaties
tussen deze betekenisgebieden.

• Door-een-betekenisgebied-heen ontleen	en	verleen jij als coach betekenis aan een situatie.
Hierdoor vergroot je inzicht en bewustzijn m.b.t. spelende thematiek.

• Tijdens de gehele route krijg je van ons en je teamgenoten voortdurend feedback.
• Jij zorgt ervoor dat zich tijdens de opleiding een ontwikkelloop in jou in gang gezet wordt zodat

je de 1e, 2e, 3e of zelfs 4e graad van SAMI-coach bereikt. Jij bepaalt je leercurve. Hier kunnen,
zullen en willen wij geen eigenaarschap over nemen.

3.9 Resultaat op hoofdlijnen
• Je hebt forse stappen gemaakt binnen de vier werkvelden van de SAMI-coach;
• Je bent meer en meer in staat taakvolwassen – als professioneel coach, interne coach of

coachend leidinggevende – te functioneren;
• Je kunt een professionele coachrelatie en coachtraject aangaan, vormgeven en afronden;
• Je kennis en ervaring betreffende de essenties van en relaties tussen organisatie-,

leiderschaps-, team- en persoonlijke ontwikkeling heeft zich vergroot;
• Je handelingsbekwaamheid om sociale systemen positief in hun ontwikkeling te beïnvloeden

heeft zich vergroot;
• Je kan de verschillende SAMI-instrumenten effectief inzetten;
• Je bent meer en meer in staat om te gaan met weerstand en lastige situaties;
• Je bent je bewust van je persoonlijke coachprofiel en -stijl en weet deze op effectieve wijze in

te zetten en uit te bouwen.

3.10 Disciplines
De opleiding wordt met behulp van de volgende disciplines vormgegeven:
• training;
• persoonlijke coaching;
• teamcoaching;
• organisatiecoaching;
• constellaties (familie- en organisatieopstellingen).

3.11 Duur opleiding
De opleiding kent een looptijd van ongeveer 1/2 jaar.
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3.12 Opbouw
De opleiding kent 14 opleidingsdagen:
• 5 blokken van 2 dagen (inclusief avondprogramma elke 1e dag) (vrij/za)
• 1 blok van 3 dagen (inclusief avondprogramma 1e en 2e dag) (do/vrij/za)
• 1 afsluitende dag (vrij)

3.13 Data
Zie website
 
3.14 Leerteambijeenkomsten
Deelnemers worden geacht tussen de opleidingsblokken een leerteambijeenkomst in te plannen. 

3.15 Studiebelasting
Contacturen: 130 | studie-uren: 520
Incl. leerteambijeenkomsten, proeftrainingen, opdrachten, literatuur, enz.

3.16 Opleider(s)
Servaas Klute en indien het programma er om vraagt door SAMI-training opgeleide SAMI-coaches.
Gasttrainers voor specifieke werkvormen.

3.17 Literatuur
Je ontvangt de volgende literatuur:
• Leiderschap, laat liefde stromen (uitgave 2020)
• Leiderschap, laat liefde stromen – werkboek (uitgave 2020)
• De begeleiding van resultaatgerichte bewustzijnsverruimende en zingevende 

veranderingsprocessen van sociale systemen (opleidingsreader)
• Additioneel: Op SAMI-expeditie in Onderwijsland (uitgave 2019) (voor deelnemers uit het 

onderwijs)

Tijdens de opleiding is een boekentafel/lijst met verdiepende, niet-verplichte literatuur aanwezig 
(op basis van uitleen).

3.18 Eindpresentatie
Je sluit de opleiding af met een presentatie over:
• jouw persoonlijke ontwikkeling;
• de ontwikkeling van de sociale systemen waar je tijdens de opleiding aan gewerkt hebt;
• je toekomstige stappen.

Je ontvangt een certificaat van deelname als er aan de opleidingscriteria voldaan is waarop je 
graad van coaching vermeld staat. Over de graad van coaching wordt niet gecommuniceerd.

3.19 Aantal deelnemers
Minimaal 5, maximaal 9 deelnemers

3.20 Investering 
Opleiding: € 5200,- excl. 21% btw (Een betalingsregeling behoort tot de mogelijkheden)
Kosten logies/maaltijden: € 400,- excl. 9% btw.

https://sami-training.com/jaaroverzicht/
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3.21 Locatie
In het midden/oosten van het land.

3.22 Inschrijving
Inschijven doe je hier.

Liever eerst contact?
info@sami-training.com
M  06 38 30 10 79

3.23 Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden van SAMI-training zijn van kracht.

https://sami-training.com/inschrijfformulier/
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Bijlage	1:	Over	de	opleider

Servaas Klute gebiologeerd door beweging
Servaas Klute (1960) speelde vijftien jaar topvolleybal 
bij verschillende clubs, speelde onder meer Europacup, 
was topsporttrainer en werkte vijfentwintig jaar als 
gymnastiekleraar, motorisch remedial teacher en interne 
coach. 

Gefascineerd door sociale systemen volgde Servaas 
allerlei trainers- en coachopleidingen (personal 
coaching, teamcoaching, opleiding familie- en 
organisatieopstellingen). Meer dan 15 jaar begeleidt 
hij medewerkers, teams en leidinggevenden in allerlei 
sectoren. 

Hij bracht, en brengt, mensen letterlijk en figuurlijk in beweging.

In zijn carrière waarin hij ‘achter de coulissen’ van die verschillende sectoren mocht kijken, 
ontwikkelde hij het SAMI-concept: een universeel en uniek begeleidingsconcept voor sociale 
systemen. 

De disciplines waarin hij werkt zijn training, personal coaching, team coaching, organisatie 
coaching, executive coaching en constellaties. 

Uiteraard heeft hij vanuit zijn gedachtengoed een pakket aan trainingen ontwikkeld. De SAMI-
pelgrimages in Lapland  – een training persoonlijk en functioneel leiderschap die intussen al ruim 
25x heeft plaatsgevonden en waarin hijzelf als expeditieleider en als trainer coach telkens weer tot 
het uiterste getest wordt – zijn ‘de kers op zijn taart’.

Uitzonderlijk is de veelheid aan op elkaar ingrijpende SAMI-instrumenten. 
“Veel ervan zijn vervaardigd in mijn schuurtje. Alleen als ik de theoretische concepten 
daadwerkelijk vormgeef in hout, rendierhoorn en leder (het typische handwerk van de Sami), dus 
door mijn handen laat gaan, begin ik er de volheid van te begrijpen.”

Natuurlijk moest er ook een opleiding SAMI-coach komen. De derde editie staat op het punt te 
beginnen.

‘Met het oog op de wereld van morgen’.

SAMI-training
Röntgenlaan 7
6711 GH Ede
info@sami-training.com
M 06 38 30 10 79
K.v.K. Arnhem 09149525
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Bijlage	2:	Certificaatcriteria

Ontwikkeldossier
Je houdt per opleidingsblok een ontwikkeldossier bij waarin zijn opgenomen:
• je leervragen;
• een heldere typering van je beginniveau;
• je persoonlijke ‘kringloop’ en je reactie hierop;
• de door jou gewenste droom, doelen en resultaten;
• de route die je hiervoor volgt;
• de SAMI-reflectieformulieren;
• een beschrijving van de daadwerkelijk behaalde resultaten;
• de ontwikkelingen die er in jou plaatsgevonden hebben;
• de relatie met het competentieprofiel van de SAMI-leidinggevende.

Het is de bedoeling dat je voor het ontwikkeldossier taal gebruikt die aansluit op de SAMI-
spiegeltriade.

Presentatie
Je geeft de laatste opleidingsdag een presentatie van minimaal 30 minuten over jouw ontwikkeling 
in relatie tot de ontwikkeling van het sociale systeem waar je leiding aan geeft.

Aanwezigheid
Je bent alle opleidingsdagen aanwezig.

Certificaat
SAMI-training beoordeelt jouw inbreng en ontwikkeling tijdens de opleiding in onvoldoende/
voldoende en koppelt er een graad van coaching aan. Deze uitslag is bindend.
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