ch
De coa
woord
t
e
h
n
aa

Coach: Regio Nijmegen - Arnhem
Aangesloten bij EFT International
Wie ben ik:
Enkele woorden die mij typeren zijn: eerlijk, open, betrouwbaar, kritisch, positief, gestructureerd, humor,
oplossingsgericht, enthousiast, analytisch, geïnteresseerd, leergierig en professioneel.
In mijn coaching staat één onderwerp altijd centraal, eigen regie. Mijn doel is om mijn klanten te begeleiden
naar zelfstandigheid waarbij ik het belangrijk vind dat de connectie tussen hoofd en lichaam (weer) tot stand
komt. Ik ben er van overtuigd dat mijn klanten zelf de antwoorden hebben op hun vragen. Ik help ze om deze
te vinden, soms op plaatsen waar ze zelf in eerste instantie niet aan denken om er te zoeken.
Met alleen praten vind je de antwoorden vaak niet. Ons hoofd is sterk ontwikkeld maar leidt ons ook regelmatig
om de tuin. Ik maak dan ook gebruik van de natuur en de wijsheid die in je lichaam zit om juist even ‘uit dat
hoofd’ te komen.

Lijfspreuk:
Een probleem is pas een probleem als je er een probleem van maakt
Er zijn geen problemen waar geen oplossing voor is. Dit zou net zoiets zijn als een medaille met maar één
kant, ook die bestaan niet. Toch kan het zo zijn dat je zelf de oplossing niet ziet of niet kunt vinden. Daarom
is coaching waardevol, het laat je zoeken naar de oplossing met hulp van je coach. Zodat jij weer verder
kan.

Voornaamste expertise:
Leefstijl- en vitaliteitscoaching | Stress en burn-out coaching | EFT (Emotional Freedom Techniques)
Matrix Reimprinting
Deze laatste twee technieken zijn in te zetten bij grote en kleine trauma’s

Wat vind je van VG en waarom ben je hierbij aangesloten?
De kracht van de VitaliteitsGroep zit hem voor mij in het zeer snelle schakelen en de enorme hoeveelheid
expertises die binnen de groep aanwezig zijn. Sommige trajecten kun je niet alleen begeleiden of vallen niet
geheel binnen je eigen expertise. Door dan samen te werken met mijn collega’s, ieder op zijn of haar eigen
gebied, maakt dat de medewerker de hulp krijgt die hij of zij op dat moment nodig heeft. En zo heb ik als
zelfstandig ondernemer ook een leuke club collega’s.
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