
Opleiding Levensbord© Facilitator  

Ik wil het verschil

maken, echt van

betekenis zijn.

 
 



Voormalig klanten



Wil jij ook ervaren dat jouw klanten of medewerkers
vanzelf in beweging komen zodat zij prachtige inzichten
kunnen delen waardoor zij anderen weer inspireren om
dicht bij zichzelf te blijven en van betekenis te zijn?  

Het Levensbord©, een transformatief ontwikkelspel, is de
laatste 6 jaar ingezet bij loopbaanvragen, zingeving,
leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor
hebben honderden professionals en ondernemers een
omslag kunnen maken in hun leven en in hun werk.

Het Levensbord© is de afgelopen jaren door een team
van ict-ers en professionals ontwikkeld tot een serious
game en ondergebracht bij de Bureau Cato Academie.  

Nu is het tijd om mijn levenswerk los te laten zodat het
zich kan verspreiden door dit met professionals te delen
die daar klaar voor zijn. 

Met een inspirerende groet,

Cato 

Welkom



Over Cato Pater
Intuitie expert, Grondlegger van Het Levensbord©, opleider

en spreker bij Bureau Cato    
25 jaar ervaring als para-medisch professional
15 jaar ervaring als ondernemer, coach en opleider 

Ontwikkelaar van Het Levensbord© hetgeen gebaseerd is op oude wijsheid, de
symbooltheorie van psycho-analyticus Carl Jung en moderne neuro-
wetenschap. 

Ik ben opgeleid tot socio-therapeut in de GGZ, docent para-medische
beroepen, therapeut, hartcoherentietrainer, Voice-dialogue coach,
loopbaanprofessional en Key-note spreker.   

De afgelopen jaren is Het Levensbord© succesvol ingezet voor het begeleiden
van professionals op het gebied van loopbaan, re-integratie, persoonlijke
transformatie, duurzame inzetbaarheid en ondernemerschap, Ook werd Het
Levensbord© ingezet bij talentontwikkeling voor projectteams.

MVO: De Bureau Cato Academie investeert in de ontwikkeling van mensen met
een achterstand tot de arbeidsmarkt. Binnen de opleiding tot Levensbord©
Facilitator zal de BCA investeren in het deelnemen van re-integranten als
proefklant.  

Ervaring, gedachtegoed en expertise



  Mijn opleiding in de GGZ brengt mij in
Suriname én ik ga werken in een
vluchtelingenziekenhuis. Mijn nieuwsgierigheid
naar andere culturen is gebleven.   

Tiende kind: mijzelf zichtbaar leren maken.

Ontspanning vind ik vanaf mijn kindertijd al in de wei
bij mijn paarden.

Dan is mijn hoofd leeg en geniet ik van samen
bewegen: gefocust zijn op het creëren van een

gezamenlijke dans.
 

Droom groot! Al van jongs af aan bevind ik mij in
een wereld van beelden en verhalen. Ik sjouwde

altijd schriftjes met mij mee. Inspirerend
schrijven én mijn verhalen delen op het podium

is een grote passie.  



Resultaten van Het Levensbord©

Honderden professionals en ondernemers hebben Het Levensbord©
gespeeld en het transformerende effect mogen ervaren.     

Hun ervaringen delen zij middels reviews op de website.

Het is een kosten besparende procesversneller die leidt tot
succesvolle transities bij werkzoekenden, professionals en
ondernemers.  

Bewezen effectieve methode bij re-integratie, duurzame inzetbaarheid,
leiderschap, ondernemerschap en persoonlijke transformatie.  

Het is een speels ontwikkelspel; hierdoor houdt de coach plezier in
haar/zijn werk.   

Het is een verbindende interventie die het werkplezier verhoogt en
ambitieuze professionals aan de organisatie bindt. 

Onze dromen zijn het

verlengstuk van onze

talenten. Ze vertellen ons

wie we in wezen zijn. 



Joyce Bosman
�u�st door m��zelf te z��n kom �k het beste
tot m��n recht. Onbewust weet �k d�t
maar door het Levensbord© te spelen
werd �k m�� h�ervan bewust. Deze
bewustword�ng geeft m�� kracht.

Z�e de v�deo: 
 www.bureaucato.nl/organ�sat�es-�n-
trans�t�eJoyce is projectleider binnen Stichting WIJ Groningen en

Doorbraaknetwerk Groningen

https://www.bureaucato.nl/organisaties-in-transitie


Levensbord© Facilitator Opleiding Outline

 Levensbord©-Facilitator opleiding

Het levensbord© is een transformatieve procesversneller bij

persoonlijke ontwikkeling, leiderschap, loopbaanontwikkeling en

ondernemerschap.

Dit unieke ontwikkelspel is gebaseerd op de archetypen van Carl Jung,

op neuro-wetenschappelijk onderzoek, cardio-energetica, positieve

psychologie en oosterse wijsheid. 

Naast Het Levensbord© wordt er gewerkt met hartcoherentie:

-De inner balance trainer maakt je bewust van je ademhaling en hoe jij

je ontspant. Deze techniek is ontwikkeld door www.heartmath.com

waar Cato Pater door is opgeleid tot hartcoherentietrainer.

BEWUST WORDEN
VAN HET

ONGEKEND
TALENT EN DIT
AANSPREKEN

 

LEVENSBORD©-
FACILITATOR 
OPLEIDING

 HERKENNEN VAN
PATRONEN 

EN DEZE 
 TRANSFORMEREN

COACHINGS-
VAARDIGHEDEN
ONTWIKKELEN

INTUÏTIEVE
VAARDIGHEDEN
ONTWIKKELEN 

 JOUW
LEVENSMISSIE 
 FORMULEREN

 



In 5 modules leren coachen volgens de werking van je intuïtie

01

02

03
Het Levensbord© individuele sessie 1: Jouw
talenten en uitdagingen herkennen.
 
Je kiest de TalentenTypen die staan voor jouw
kracht, je verlangens én jouw uitdaging. 

 

Het levensbord© individuele sessie 2:
Leren volgen van jouw eerste intuitieve
ingeving. 

Door zelf Het Levensbord© te ervaren
ontdek je dat er een verschil is tussen
'bedenken' en 'zeker weten'. Dat is het
verschil tussen 'ratio' en 'wijsheid', oftewel, je
echte intelligentie.  

Kennismaken met elkaar aan de hand van
de gekozen TalentenTypen. 
Het Levensbord© leren inzetten. 
Weten hoe de intuïtie werkt.
inzicht gevende vragen kunnen stellen die
leiden tot een groter bewustzijn.    

 Livedag 1 met jouw groep.
1.

2.
3.
4.

2 voormalig klanten komen
vertellen hoe Het Levensbord©

hen heeft geholpen om patronen
te doorbreken en hun talenten

aan te spreken. 



In 5 modules leren coachen volgens de werking van je intuïtie

04

05

Bonus
Reflecteren op Het Levensbord© met
jouw proefklant. 
Het Levensbord© actieplan oefenen.
Coherent en lichaamsgericht leren
coachen 
Actiegerichte vragen kunnen stellen. 
 Persoonlijke verhalen leren schrijven.

 Livedag 2 met jouw groep. 
1.

2.
3.

4.
5.

Reflecteren op het actieplan van jouw
proefklant. 
 Je verhaal presenteren  

 Livedag 3 met jouw groep. 
1.

2.

De Launch-groep ontvangt een TalentenTas,
limited Edition van zeildoek, volledig recycled
material.  



02
OPLEIDINGS
HANDBOEK 

 

Je ontvangt het gedachtegoed, de tools voor

coaching, handleiding en technische

informatie over het online Levensbord© en

een overzicht van opdrachten in een

opleidingshandboek.  

 

TALENTENTYPEN
 

 

Je ontvangt de fysieke coachingkaarten zodat

jij altijd een talentgesprek kunt voeren, ook

naast het online Levensbord©. 

01
Je ontvangt, als deelnemer van de Launch

groep, 50 credits voor 1 jaar om met Het

Levensbord© online jouw klanten te kunnen

begeleiden. Dit zijn 50 trajecten wat een

minimale waarde heeft van totaal €1250! 

03
WERKBOEKEN

 

 

Om jouw klanten optimaal te kunnen

begeleiden ontvang je online werkboeken per

module met inspirerende oefeningen voor

jouw coachee. Zo behoud je overzicht in het

traject en het proces van de deelnemer.   

DE TOOLS DIE JE KRIJGT

50 CREDITS 
04



Wat levert Het Levensbord© jou (financieel) op?

Organisaties Ondernemer

Het is een procesversneller waardoor jij meer klanten tegelijk kunt
helpen.

Door deze waardevolle tool en opgedane kennis kun jij je tarief
verhogen. 

Je kunt Het Levensbord© zowel fysiek als online inzetten,
waardoor je breder inzetbaar bent. 

Je beschikt over een professioneel ontwikkelde serious game en 
bij behorende werkboeken.

Het is een procesversneller waardoor medewerkers eerder
inzichten krijgen en daardoor vanuit zichzelf in actie komen.

Het Levensbord© zowel fysiek als online inzetten, wat aansluit 
bij een hybride werkcultuur.

Jouw organisatie heeft een professioneel ontwikkelde serious
game tot haar beschikking welke bij verschillende vraag stukken in-
house ingezet kan worden.

IHet Levensbord© is bewezen effectief bij organisaties en
bedrijven die hun medewerkers willen boeien en binden. 

Het Levensbord© zorgt voor vitaler personeel en draagt bij aan
het verminderen van werkstress en ziekteverzuim.

In 1 Levensbord© traject is jouw opleiding terugverdiend.



Richard Pieters
Ik ben door het spelen van het Levensbord© tot verbluffende
nieuwe inzichten gekomen en heb patronen doorbroken die
me onbewust al die tijd in de weg hebben gezeten. Ik durf nu
al te stellen dat het een "life-changer" is. Niets is onmogelijk
en de kracht zit in jezelf. Ik heb zulke sprongen gemaakt en
ben zoveel sterker en zelfbewuster geworden. Het geeft veel
hoop en vertrouwen richting een mooie toekomst!. 

Richard is studiecoach bij studiepunt.nu 

 Marit van Wijhe
Cato heeft mij geleerd om ‘regie’ te nemen, te vertrouwen op
mijn intuïtie en het belang om te dromen. Hierdoor ben ik mij
bewust geworden van mijn veelzijdigheid en hoe de
verschillende ‘TalentenTypes’ die ik herken, elkaar kunnen
ondersteunen. 
De prikkelende vragen aan de hand van Het Levensbord©
hebben mij uitgedaagd om tot mijn kern te komen. Hierdoor
heb ik mijn doel en missie tot verwoording kunnen brengen. 

Marit is beleidsmedewerker bij GGD Groningen



De expertise van de Levensbord Facilitator©

Heeft oog voor talent en legt hier de nadruk op.

Ziet blokkerende patronen als kansen voor groei.

Laat mensen groot dromen en bekrachtigt iedere kleine stap.

Kan de emotionele intelligentie inzetten door te voelen wat
hem/haar raakt en te weten wat dit over hem/haar zegt.

Kent de bio-psychologische principes en weet de begeleiding
daarop af te stemmen. 

Weet coherentie op te roepen waardoor er rust is in het contact. 

Kan emoties bij de ander waarnemen en benoemen zodat deze
ze kan leren herkennen. 



 Annet Visser
'Het Levensbord© geeft �nz�chten waar �k
anders n�et op was gekomen. De spelvorm
zorgt ervoor dat �e wordt verrast door �ets
wat �e n�et hebt bedacht maar wat
bl��kbaar wél �n �e opkomt. �k sta veel
meer st�l b�� de talenten welke �k van
oorsprong al �n m�� heb maar ook hoe �k
m��zelf kan u�tdagen om �ets aan te gaan'.

De v�deo �s te bek��ken v�a:
www.bureaucato.nl/academ�e

 Annet is projectleider binnen Gemeente
Groningen en Doorbraaknetwerk Groningen

https://www.bureaucato.nl/academie


Je ontvangt een certificaat voor 1 jaar. 

Plus 50 credits (trajecten) zodat je uitgebreid kunt oefenen ter
waarde van €1250 

2 individuele sessies (direct te plannen) zodat je de basis van Het
levensbord© voor jezelf leert toepassen.

 BONUS
- Maandelijkse online intervisie na afloop van de opleiding
- 1 TalentenTas van zeildoek, limited edition
- 1 uniek Levensbord© journal
- 1 set fysieke coachingkaarten ‘de TalentenTypen’

3 livedagen met de groep van 10.00-16.00 uur (indien de groep kleiner is
dan 8 dan passen we het programma aan). Inclusief lunch, koffie/thee.

Certificering tot Levensbord© Facilitator

Het aanbod voor de launchgroep
€2975

 
  exclusief 21% Btw 

€1975*
  Livedagen launchgroep: 

27 Oktober, 24 November,
12 Januari. 

Certificering: 2 Feb 16.00u    

Extra aanbieding: wanneer je je opgeeft vóór 17 September dan
ontvang je 1 extra individuele sessie van 2 uur twv €350. Hierin mag
jij alvast het unieke missiebord ervaren en formuleren we jouw
levensmissie   

 Max 12 deelnemers



Roelof van Zanden
Door je scherpe vraagstelling heb je mij geleerd bij mijn kern
te komen en mijn intuïtie beter te volgen. Soms confronterend
maar altijd met compassie.. 
Ik dank je voor de zeer professionele begeleiding en liefdevolle
benadering. Een echte vakvrouw ben je !! 

Roelof is eigenaar van Tropad 

 Harriëtte Keuning
Het Levensbord© maakt dat je meteen vanaf het begin, er vol
in zit. Er is geen weg terug. In een hele korte tijd, haalde ik veel
inzichten op. Vooraf had ik hoge verwachtingen, die zijn volop
waargemaakt. Magisch zonder zweverig te zijn. 
Met name ook door de begeleiding van Cato, want ze is
professioneel, kundig en doet ter zake. Daarnaast is ze
confronterend op een speelse manier. 
 Ik heb nu alle kennis en inzicht om vooral te gaan doen, dus ik
ben klaar voor de volgende start! 

Harriëtte is eigenaar van HR KOERS



WWW.BUREAUCATO.NL

LATEN WE LINKEN

Volg me op L�nked�n om wekel��ks geïnsp�reerd 
te worden over:
-De werk�ng van �ntuït�e
-Het opt�maal �nzetten van �e talenten
 

Cato Pater / Bureau Cato

info@bureaucato.nl

https://www.linkedin.com/in/bureaucato/

