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COACHING & INTERVISIE

Uw persoonlijke ontwikkeling vormt de basis van uw professionele ontwikkeling. Als 
zelfbewust mens bent u in staat om echt verantwoordelijkheid te nemen voor uw profes-
sionele rol in een organisatie en als mens. 

INTERVISIE
Bestemd voor
teams, leidinggevende, management, 
mensen die via een oplossingsgerichte methodiek problemen willen onderzoeken.

Werkwijze
Intakegesprek en supervisor begeleiding op locatie.

REFLECTIE COACHING & BUITENCOACHING
Programmaonderdelen
Zelfonderzoek naar veronderstellingen, blokkades, persoonlijk drijfveren en 
patronen.
Verdieping naar persoonlijke drijfveren en gevoelens. 
Zingeving, persoonlijk leiderschap, verandering en acceptatie. 
Vrij denken buiten de gevestigde kaders.
Het stellen van werk- en mensgerichte doelen in een plan van aanpak.
Mensbeeld werkt naast de rationele dialoog met verschillende  werkvormen. 

Bestemd voor 
Mensen die bezig zijn met verandering in leven en/of werk.
Mensen die hulp nodig hebben bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen.
Mensen met vragen rondom zingeving en levensvragen.
Professionals in mensgerichte beroepen.
Mensen die hulp nodig hebben bij burn-out, stress of emotieverwerking.
Werknemers in opdracht van hun werkgever bij reorganisatie. 
Mensen die op zoek zijn naar persoonlijke verdieping.
 
Werkwijze 
Onze coaching, trainingen en ondersteuning zijn gericht op persoonlijke groei, 
het ontdekken en het ontwikkelen van uw persoonlijke kracht. Het potentieel aan-
spreken waarover elk mens beschikt. 

Informatie en aanmelden via het contactformulier.  
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De gesprekken vinden in principe plaats in de praktijk te Alblasserdam. De wande-
ling vindt in principe plaats rondom het unieke molengebied Kinderdijk, sinds 1997 
erkent door de UNESCO als werelderfgoed. Speciale wandelervaring is niet vereist, 
de route kan naar eigen mogelijkheden en locatie worden aangepast.


