Coach: Regio Den Bosch en omstreken
Aangesloten bij NOBCO
Wie ben ik:
IIk ben een energieke, nieuwsgierige en gedreven vrouw die goed weet wat ze wil en volop in het
leven staat. Ik hou ervan om nieuwe dingen uit te proberen, grenzen te verleggen en mijzelf te
blijven ontwikkelen. Oprechte verbinding is voor mij heel belangrijk; met mijzelf om dát te doen wat
mij gelukkig maakt én met de mensen om mij heen om te mogen zijn wie we zijn.
Mijn missie is mensen te helpen die vastlopen, die de regie over hun eigen leven kwijt zijn en
daardoor chronische stress ervaren of uitvallen met een burn-out. Zelf was ik de regie een aantal
jaren geleden ook kwijt. Ik was niet meer gelukkig met mijn werk in de financiële sector. Ik kreeg
fysieke klachten, kwam enorm aan en had nergens meer energie voor. Er moest iets gebeuren. Ik
heb mijn baan opgezegd en ben diverse coach- en trainersopleidingen gaan volgen.
Inmiddels werk ik al een paar jaar met veel plezier als zelfstandig coach en trainer. Voor de coaching
is de natuur mijn praktijkruimte. Letterlijk en figuurlijk buiten in beweging zijn en daarbij elementen
uit de natuur gebruiken als metafoor. Ik ga altijd voor een duurzaam herstel, wil echt tot de kern
komen. Als het nodig is zal ik liefdevol spiegelen en uitdagen om belemmerende patronen te
doorbreken en aan te zetten tot ander gedrag.
Lijfspreuk:
Durf jezelf te zijn, dat maakt je leven mooier en eenvoudiger.
Voornaamste expertise:
Duurzaam herstel bij chronische stress en burn-out * versterken van integrale vitaliteit; fysiek,
sociaal-emotioneel, mentaal en zingeving * persoonlijke ontwikkeling.
Wat vind je van VG en waarom ben je hierbij aangesloten?
Het unieke van de Vitaliteitsgroep is de multidisciplinaire aanpak en dat spreekt mij enorm aan.
Samen met mijn collega coaches hebben we meer dan 150 expertises. Constateer ik tijdens een
traject dat iemand specialistische hulp nodig heeft die ik zelf niet kan bieden, kan ik altijd
terugvallen op een collega uit ons eigen team. Dat is enorm waardevol voor mij als coach maar
zeker ook voor alle mensen die wij mogen helpen.
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