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Coach: regio Zuid-West Nederland – Rotterdam e.o.
aangesloten bij BLCN
Wie ben ik:
Ik ben een nieuwsgierige reislustige generalist en inmiddels getrouwd en moeder van 2 kinderen. Lange tijd
ben ik werkzaam geweest in het bankwezen en de zakelijke dienstverlening. Pas na een periode van mantelzorg
heb ik van mijn persoonlijke interesse in gezondheid en optimale vitaliteit mijn vak gemaakt. Het volgen van de
opleiding tot vitaliteitcoach en –trainer was een persoonlijke wasstraat en heeft me veel gebracht. Niks
menselijks is mij vreemd ;-)
Omdat stress en burn-out zich zowel lichamelijk als mentaal uit, is mijn insteek holistisch en integraal. Alle
aspecten hebben invloed op elkaar en worden meegewogen: zowel fysiek (voeding/suppletie,
beweging/ontspanning), mentaal (mind/brein, overtuigingen, emoties) als sociaal (familie, relatie, vrienden,
werk).
In mijn aanpak stuur ik aan op bewustwording en zingeving. Soms ontbreekt de kennis, soms juist het inzicht.
Het gaat om herkennen, erkennen, doorvoelen, accepteren, loslaten en herijken. Zo ontstaat een hernieuwde
basis en balans, van waaruit iemand zelf weer regie kan pakken en keuzes maakt.
Waar mentale stress het lichaam leeg kan trekken, geloof ik ook dat een goed gevoed en uitgerust lichaam de
mind juist kan voeden en rust kan bieden. De wisselwerking tussen hoofd en hart, brein en darmen, mind en
body, ondersteun ik graag met praktische adviezen op het gebied van voeding, suppletie, beweging en
ontspanning. En waar het mentale stuk vaak moeilijk meetbaar is, kan dat fysiek juist heel goed met
bloedtesten die tekorten in het lijf laten zien. Meten = weten en ik merk dat voor veel cliënten deze zelfzorg een
eerste stap terug is naar zelfvertrouwen. Ik ben een blij mens als ik iemand daarbij heb kunnen helpen.
Lijfspreuk:
Heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan (Pippi Langkous)
Deze uitspraak triggert kinderlijk nieuwsgierig zijn, denken in mogelijkheden, moed en durf.
Voornaamste expertise:
Vitaliteitcoach en trainer | Hormoonspecialist | Master Burn-Out Coach | Bars-practitioner
Aanvullend expertise: Energetisch Morfologisch Bloedonderzoek (EMB) | Vetzurentest
Wat vind je van VG en waarom ben je hierbij aangesloten?
Bij de VitaliteitsGroep vind ik de aansluiting van mijn praktijk op de zakelijke markt. Het landelijke netwerk, de
diversiteit aan coaches met hun expertises, maakt dat elk coachtraject als maatwerk kan worden ingestoken.
Dit, in combinatie met de snelle en bekwame aanpak vanuit VG, zorgt voor een absolute win-win-win voor
zowel coachee, opdrachtgever als coach.
Als vitaliteitcoach ben ik ook blij dat er vanuit VG en binnen organisaties steeds meer aandacht is voor de
preventieve kant van stress en burn-out. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Daarnaast is de VG ook
gewoon een fijn netwerk gelijkgestemden, met wie je ervaringen kunt uitwisselen. Het maakt het ZZP zijn een
stuk leuker en mijn blik op de wereld een stuk breder!
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Volgende week: coach Mariëlle Hoogenbosch
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