Wie ben ik:
Na jarenlang in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, heb ik in 2015 met het starten van mijn eigen praktijk mijn
hart gevolgd en de stap naar zelfstandig ondernemerschap gemaakt. Bij VitaMens staat de Mens en Vitaliteit
centraal. Mensen ondersteunen in hun ontwikkeling is mijn passie. In alles wat ik doe, ben ik het meeste
geboeid door het gedrag en mindset van mensen. Wat maakt dat de ene persoon wel zijn doel behaalt en de
andere niet? Wat heeft iemand nodig om te kunnen veranderen? In de afgelopen jaren heb ik me
gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met stress & burn-outproblemen en overgewicht.
Ik vind het fantastisch om samen met cliënten te mogen uitpluizen waar hun stress vandaan komt, hoe ze uit
balans raken, en wat ze kunnen doen om die balans weer te herstellen. Die mooie twinkel in hun ogen te zien
als het lukt. Daar doe ik het voor! Misschien klinkt het wel gek als ik je vertel dat ik zelf geen natuurtalent in
ontspannen ben ;) Door alles wat ik geleerd heb ook op mezelf toe te passen, heb ik een mooie balans
gevonden tussen “enthousiaste springkikker” en “zennmaster”.
In mijn coaching maak ik gebruik van ACT; dat is een therapie-stroming binnen de psychologie. Daarmee leer je
minder op de automatische piloot te leven, zodat je bewuster gaat leven. Je leert keuzes maken en doelen te
stellen die je dichter brengen bij wat je echt belangrijk vindt! Daar ben je nooit mee klaar en is een “way of life”.
Het leven zie ik daarom als een continu leerproces dat steeds in beweging is. Belangrijke waarden die daar
voor mij bij horen zijn: vertrouwen, rust, zelfontplooiing, uitdaging, humor en niet te vergeten genieten van het
hier en nu. Het is een actief proces en ik heb de overtuiging dat iedereen een potentie heeft om zijn/haar leven
te beïnvloeden.
Lijfspreuk:
Wie wil zoekt mogelijkheden, wie niet wil zoekt een reden

Voornaamste expertise:
Vitaliteitscoach en trainer / Mindfulnesstrainer / Master burn-out coach / voedingscoach
Aanvullend: energetische morfologische bloedtest / vetzurentest
Wat vind je van VG en waarom ben je hierbij aangesloten?
De drive om met de Vitaliteitsgroep samen te werken komt vanuit de mensgerichte aanpak die ons beiden
past. Wij bundelen onze krachten en expertises om elkaar én anderen vitaler, gelukkiger en succesvoller te
maken. Samen kun je immers meer en kom je verder dan alleen. Door het landelijk netwerk kunnen we ook
snel en adequaat inspelen als mensen last hebben van stress en/of een burnout.
Jij hoeft het niet alleen te doen en wij ook niet. Daarnaast is het superfijn om met gelijkgestemde samen te
werken en van elkaar te leren.
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Coach: Als coach en trainer help ik mensen te leven vanuit veerkracht,
(zelf)vertrouwen en vrijheid
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