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De coachplek van...

René Meijer
in een voormalig klooster
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‘Als oud klooster straalt het gebouw rust 
en bezinning uit, terwijl het als opleidings- 
en conferentiecentrum tegelijkertijd vol-
doet aan de moderne eisen.’ René Meijer 
en Judith Budde hebben het klooster gere-
noveerd tot opleidings- en conferentie-
centrum het Balkon. ‘We hebben gekozen 
voor drie basiskleuren: blauw, oker en ter-
racotta, aansluitend bij de karakteristieke 
rode tegeltjes in de kloostergang.’

Het voormalige klooster ligt in het Twentse 

dorp Vasse en werd in 1931 als zusterkloos-

ter gebouwd. In vijftien jaar is het Balkon 

uitgegroeid tot een centrum waar je terecht 

kunt voor individuele coaching en teamtrai-

ningen. ‘We geven ook opleidingen voor 

coaches en trainers en we organiseren 

retraites. Teamcoaching en -training vinden 

plaats in een van de twee grote werkruim-

ten. We vinden het belangrijk dat iedereen 

zich hier thuis kan voelen; er is dus een 

vakbibliotheek en boven in de oude kapel 

is een stilteruimte met kussentjes waar je 

kunt mediteren.’ 

‘De plek die binnen en buiten 
verbindt, is het balkon: daar 
ben je zowel in het huis als 
ook buiten.’ 

‘In ons werk als coach en trainer ondersteu-

nen we de verbinding tussen ieders innerlijk 

en de buitenwereld. De plek die binnen en 

buiten verbindt, is het balkon: daar ben je 

zowel in het huis als ook buiten, vandaar 

dat ons bedrijf “het Balkon” heet.’ 

Op de begane grond zijn de kamers voor 

individuele coaching. René werkt in een 

eenvoudige kamer: ‘Voor coaching zitten 

we in de fauteuils. De stoelen gebruiken 

we voor Voice Dialogue om gesprekken met 

de verschillende “ikken” van de cliënt te 

voeren. Ook werk ik soms aan tafel als een 

cliënt een gesprek wil oefenen met een col-

lega of leidinggevende. Die rollen neem ik 

dan op me.’ 

Bij het Balkon kun je als organisatieteam, 

trainer of teamcoach ook een ruimte huren. 

‘We hebben ook het “hotel-voor-jezelf”, 

voor een familiereünie of een feest met 

vrienden, waarbij je het hele pand voor 

jezelf hebt. Inmiddels hebben we twaalf 

mensen in dienst, waaronder horecaperso-

neel en twee koks: lekker eten en lekker sla-

pen horen ook bij het Balkon. Dat is ook een 

verbinding tussen binnen en buiten!’ (NvO)
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