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Coach: regio Hilversum
aangesloten bij CAT (collectief alternatief therapeuten)
The Association for IEMT Practitioners (International)
Wie ben ik:
Van huis uit ben ik bedrijfskundige en ik heb een achtergrond organisatie/cultuur ontwikkeling,
recruitment en onderwijs. Ik ben eigenlijk altijd al geïntrigeerd geweest door de bron van gedrag;
waarom doen mensen wat ze doen, of doen ze juist niet wat ze zich voornemen, of doen ze iets
wel wat ze zichzelf hadden beloofd niet te doen. Om deze bijna ongrijpbare materie te
doorgronden en hanteer te maken is mijn levenselixer.
Daarnaast ben ik ook nog gewoon mens, met zijn eigen leerervaringen (lees tegenslagen) en
eigenaardigheden (soms een beetje eigenwijs). Ik probeer altijd mezelf mee te nemen en mezelf te
zijn. In het domein van het gemoed, hecht ik belang aan de menselijke maat. Naast het helpen van
mensen bij het loslaten van wat je niet bent, ben ook nog weleens aan het mountainbiken,
vechtsporten of gewoon wandelen met mijn favoriete viervoeter.
Lijfspreuk:
Als je het anders had gekund dan had je het wel anders gedaan.
Voornaamste expertise:
Stress preventie | burn-out herstel | verwerken trauma’s | loslaten emoties | Integral Eye
Movement Therapie
Aanvullend werk ik met: loslaat methodieken als Sedona | vergeven | opstellingen | MatriXmethode
Wat vind je van VG en waarom ben je hierbij aangesloten?
De VitaliteitsGroep biedt mij de mogelijkheid om doelgericht en doelmatig mensen binnen
organisaties te helpen op het gebied van mijn expertise. Voor mij sluit de werkwijze, snel, inhoudelijk
en resultaatgericht, naadloos aan. Naast stress en burn-out werk ik samen met collega’s om
aanbelandende klachten te verhelpen en extra doelen te realiseren. Dit kunnen stress klachten zijn
met een fysieke uiting (bv lichaamsspanning) mentale klachten (bv dwanghandelingen) of
emotionele overbelasting (bv rouwverwerking). Ik ontmoet leuke cliënten bij interessante
organisaties met uitdagende problematieken. Mijn eigen ontwikkeling wordt door de samenwerking
met de VitaliteitsGroep gevoed op het gebied van meetapparatuur, testen, methodieken en
inzichten. Last but nog least, de nauwe samenwerking met mijn collega coaches. De uitwisseling,
waarbij de ondersteuning en ontwikkeling van de client centraal staat, leidt vaak tot een
inspirerende samenwerking en een uitwisseling van elkaars kennis en vaardigheden. Een win-win
situatie voor alle betrokkenen, coach, VG, klantorganisatie en natuurlijk de client waar het om draait.
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Volgende week: coach Susan van Loenen
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