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De coa

Coach: regio Tilburg/Breda
Wie ben ik:
Bij leidinggevende functies in het bedrijfsleven heb ik veel ervaring opgedaan in het communiceren
met en het coachen van mensen. Ik merk dat ik er energie van krijg om mensen te helpen om een
balans te vinden tussen het gevoel (hart en buik) en het verstand (hoofd). Daarom heb ik besloten
van mijn passie mijn beroep te maken en begeleid ik mensen op het gebied van (persoonlijk)
leiderschap.
Net zoals ik zelf heb ervaren, zijn er steeds meer mensen die zich afvragen: ‘Is dit het (werkzame)
leven dat ik wil?’. Het wordt steeds moeilijker om vanuit een gezonde en uitgebalanceerde basis te
voldoen aan de eisen die aan je worden gesteld. Bovendien ondervinden medewerkers steeds
vaker spanningen rond werkrelaties, reorganisaties, ontslag en outplacement.
Om te veranderen is het zinvol dat je goed weet welke kant je op wilt, dat je authentiek bent.
Bovendien is het belangrijk dat je moed en innerlijke kracht ontwikkelt om jouw eigen weg te
kunnen volgen en verantwoordelijkheid te nemen voor een betere toekomst. Mijn doel is mensen
daarbij te begeleiden, zodat ze niet geleefd worden, maar zelf aan het roer staan en keuzes maken
die hen energie en ontspanning geeft.
Lijfspreuk:
De belangrijkste dingen die een manager moet leren zeggen, zijn samen te vatten in zes zinnen:
Ja, ik heb een vergissing gemaakt. Ik ben trots op jullie. Wat vind jij ervan? Kan ik helpen? Dank je.
Wij. - Hans Wijers Voornaamste expertise:
Stress counselor | Master Burn-out coach | Leiderschapsontwikkeling | Vitaliteitsmanagement
Wat vind je van VG en waarom ben je hierbij aangesloten?
De VitaliteitsGroep is een organisatie met het hart op de juiste plaats. Ik heb me erbij aangesloten
omdat ik geloof in samenwerken. George Bernard Shaw zei: “Als jij een appel hebt en ik heb er een,
en we ruilen die met elkaar, dan hebben we nog steeds allebei een appel. Maar als jij een idee
hebt en ik heb er een en die ruilen we met elkaar, dan hebben we allebei twee ideeën.” Zo gaat dat
ook bij de VitaliteitsGroep. We wisselen ideeën uit waardoor we allemaal kunnen groeien en onze
cliënten nog beter kunnen helpen. Iedereen doet waar hij/zij goed in is, je kunt namelijk niet in
alles excelleren. Zo werkt iedereen vanuit zijn of haar eigen expertise en passie. Dat maakt het niet
alleen veel leuker, je ziet het ook terug in het eindresultaat. Voor mij zijn betrouwbaarheid,
professionaliteit, enthousiasme en empathie belangrijke waarden, die waarden herken ik bij de
VitaliteitsGroep.
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