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Coach: regio Arnhem, Den bosch, Venlo
aangesloten bij BLCN

Wie ben ik:
Ik ben een enthousiaste integraal coach en trainer. Ik werk graag praktisch, inspirerend, empathisch,
verbindend, grensverleggend, doortastend en met humor en resultaatgericht.
Vanuit mijn rol vind ik het heerlijk om je wakker te maken en het allerbeste in je naar boven te halen op een
liefdevolle, positieve manier. Mensen kunnen veel meer dan ze denken. Wat nodig is, is te gaan staan voor wat
je kunt en vooral te gaan doen!
Om gedrag te veranderen en keuzes te maken waar je gelukkig van wordt, dien je je bewust te worden van alle
interne processen in je brein, je hart, je lijf, je zingeving en zelfregie. Hier help ik je graag bij. Al deze gebieden
maken onderdeel uit van jouw totaalbalans. Mijn doelstelling is je te begeleiden in dit proces vanuit een
gezonde kijk op jezelf en het leven.

Lijfspreuk:
Word meester van je gedachten en emoties en haal het beste uit jezelf!

Voornaamste expertise:
– Integraal coachen en trainen in de ruimste zin.
– Bewust leiderschap (AQAL Ken Wilber)
– Spiral Dynamics, op persoonlijk, team- en organisatieniveau.
– Kwaliteiten, waarden en talentenonderzoek
– Overgewicht en obesitas
– Neurologische meditatietechnieken

Wat vind je van VG en waarom ben je hierbij aangesloten?
Als ik me ergens bij aansluit, moet er allereerst een goede klik zijn met het management en die was er
meteen. Voor mij als coach een warm nest, ook al zit het hoofdkantoor in de voormalige gevangenis van
Breda ;-). Wat ik zo fijn vindt in het werken voor de VG is de integrale, preventieve en specialistische aanpak,
waardoor we snel herstel kunnen garanderen bij een burn-out. Dat komt door het landelijke netwerk van
coaches, de supersnelle hoog kwalitatieve service en communicatie die VG biedt, de grote diversiteit in
coaches, waardoor een multidisciplinaire aanpak gewaarborgd is indien nodig.

LinkedIn #VGCOACH

Volgende week: coach Nita van Vliet
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