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Coach: regio Amsterdam / Hoofddorp
aangesloten bij de VBAG
Wie ben ik:
Ik ben een levensgenieter en probeer zoveel mogelijk te denken in mogelijkheden. De uitdagende
periodes in mijn leven hebben mij achteraf gezien hele belangrijke levenslessen geleerd, die mij
een grote stap verder hebben gebracht in mijn persoonlijke groei. Dit probeer ik mijn cliënten ook
altijd mee te geven als ze het even niet meer zien zitten.
Mijn coachwijze is om de cliënt met humor en op een nuchtere manier anders naar zijn situatie te
laten kijken. Hoewel ik tijdens mijn coaching ook naar het verleden kijk, blijf ik hier liefst niet te lang
bij stilstaan. Het verleden is geweest en daar kun je achteraf je lessen uit leren. De problemen die
iemand ervaart, kunnen alleen in het ‘heden’ worden begrepen en opgelost.
Voor de cliënten die dit willen bied ik tevens een lichaamsgerichte therapie aan om het
stresssysteem tot rust te brengen. Ik merk dat dit grote meerwaarde biedt, waardoor de meeste
cliënten zich al snel beter en energieker gaan voelen en daardoor ook weer sneller kunnen reintegreren.
In mijn optiek zou iedereen voor zijn eigen groeiproces tenminste eenmaal in zijn leven naar een
coach of therapeut moeten gaan. We hebben allemaal blinde vlekken. Als je hier door middel van
coaching bewust van wordt, krijg je weer een keuze om de dingen anders te gaan doen.
Lijfspreuk:
Misschien moet je eerst jezelf tegenkomen voordat je het kunt zijn!
Voornaamste expertise:
Burn-out, EMDR, Cognitieve gedragstherapie, Geweldloos communiceren en Craniosacraal
therapie.
Wat vind je van VG en waarom ben je hierbij aangesloten?
Ik heb mij bij de Vitaliteitsgroep aangesloten, omdat ik het coachen zelf heel erg leuk vind, maar
minder interesse heb in het commerciële gedeelte eromheen. Dit gedeelte ‘ontzorgen’ zij voor mij,
waardoor ik mij vooral op het coachen kan richten. Wat mij vooral zo aan de Vitaliteitsgroep bevalt,
is dat er deskundige coaches zitten met veel verschillende disciplines. Ik kan door middel van
collegiale uitwisseling mijn eigen kennis uitbreiden, maar ik kan hen ook inschakelen als ik bij een
cliënt ergens tegenaan loop dat niet binnen mijn eigen expertise valt. Zo had ik laatst een cliënt die
serieuze financiële problemen had. Dan kan ik coachen wat ik wil, maar als de thuisbasis niet op
orde is, gaat het herstel heel lastig. Ik heb toen een collega coach van de Vitaliteitsgroep, die
budgetcoach is, ingeschakeld om mijn cliënt ook op dat gebied verder te kunnen helpen. Dit vind ik
toch wel een hele grote meerwaarde van de Vitaliteitsgroep.
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