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De coa

Coach: met name werkzaam in de driehoek Den Haag - Rotterdam Hoek van Holland (Westland). Online word ik niet beperkt door grenzen.

Wie ben ik:
Ik heb een Indische achtergrond vandaar dat eten als sociaal gebeuren bij mij een centrale plaats
inneemt. “De deur staat altijd open” zei mijn moeder altijd en die gastvrijheid heb ik van mijn ouders
meegekregen.
Dat uitnodigende kenmerkt mijn manier van coachen. Ik nodig klanten uit om iets van zichzelf te
onderzoeken. Zonder dwang, zonder oordeel! Dat deed ik al vanaf de tijd dat ik fysiotherapeut was,
Traditionele Chinese Geneeskunde studeerde en een opleiding tot NLP-Master afrondde. Het
belangrijkste aspect van mijn begeleiding is het “holistische” perspectief, het “totaal plaatje”. Niet
alleen fysiek of alleen mentaal of alleen sociaal. Het komt allemaal in die ene persoon samen en ze
zijn dan ook niet los van elkaar te zien.
Ik voel me blij en vereerd dat ik dit werk mag doen!

Lijfspreuk:
Mensen hebben 1 missie, om de beste versie van zichzelf te zijn.

Voornaamste expertise:
Deze leest u hierboven bij "wie ben ik" Ik haal graag ik iets anders aan.
Drijfveer: Ik vind mensen in al hun aspecten complex maar uiterst boeiend!
Wat vind je van VG en waarom ben je hierbij aangesloten?
Aansluiting bij de Vitaliteitsgroep heeft voor mij het voordeel dat ik kan putten uit een rijk netwerk
van coaches met een verschillende achtergrond die op allerlei manieren van elkaar kunnen leren
en waar ik ook gebruik van kan maken als een situatie daarom vraagt.
Het nodigt mij ook uit om actief te participeren in de verdere ontwikkeling van de VG.
De fysieke ‘Meets and greets’, de trainingen, de regelmatige updates helpen zeker mee om de
cohesie te versterken.
Een fijne club om bij te horen!
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