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Coach: Regio Nijmegen - Arnhem

Wie ben ik:
Een belangrijke drijfveer voor mij is blijven leren en mijzelf ontwikkelen. Iets grondig uitzoeken, me
ergens in verdiepen, nauwkeurig en in detail. Mensen helpen met mijn verworven kennis en
ervaring….. daar krijg ik energie van. Mensen in hun kracht zetten, het intrinsiek maken van hun
kwaliteiten, daar haal ik voldoening uit. Ik ben gedisciplineerd, teamgericht, integer, accuraat,
analyserend, effectief onder druk en zie altijd kansen en mogelijkheden door mijn positieve
instelling.
Door mijn achtergrond als Lo/Sportinstructeur bij defensie en topsportcoach, vind ik de combinatie
mentale coaching en fysieke training een bijzonder goede werkzame manier om het gewenste
resultaat te halen. Via je lichaam merken wat je allemaal kunt en dat vertrouwen gebruiken om
mentaal te sterken. Mijn aanpak zorgt ervoor dat het geleerde c.q. veranderde gedrag in een relatief
korte tijd gaat hechten. Dit combineer ik met relativeren, humor, daar waar nodig confronteren,
maar vooral de focus leggen op de sterke punten.

Lijfspreuk:
The difference between the impossible and the possible lies in a person’s determination.
Wie wil……kan winnen!
Voornaamste expertise:
Stress en burn-out coaching - Leefstijl- en vitaliteitscoaching – Fysiek/sport/voedings coaching
Wat vind je van VG en waarom ben je hierbij aangesloten?
De holistische benadering en het zeer snelle doorpakken heeft mij er overtuigd van de kracht van
de VitaliteitsGroep NL. Als coach werk je veelal alleen, hetgeen bij de VG ondervangen wordt. Er is
altijd back up van het hoofdkantoor en de coachpoel met de grote diversiteit aan expertises is een
perfecte aanvulling op je eigen expertise. Het samen zorgen dat iemand zo snel mogelijk weer op
de been is en het onderlinge contact is echt uniek.
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Volgende week: coach Linda Leenaarts
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