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Persoonlijke WHY, HOW en WHAT
MISSIE

COACHEN

Het is mijn missie dat een ieder voor zichzelf in staat is het leven
te leiden zonder oordeel naar zichzelf of naar elkaar en verantHart

woordelijkheid wil nemen voor de eigen keuzes; er volledig
kunnen zíjn. Durven kiezen voor de overvloed aan talenten en
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kwaliteiten die ieder mens bezit. Als ik dit bij zeven personen in
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CREËREN

mijn omgeving kan realiseren dan ben ik er van overtuigd dat dit
een positieve besmetting heeft op zeven andere personen in mijn
directe nabijheid. En die zeven worden dan al snel een veelvoud
van zeven. Net als bij de zwerm spreeuwen.

Hoofd

Handen

VISIE

Luisteren

Ik creëer waarde voor mens en organisatie door gedrag bewust
én visueel te maken. De nadruk leggen op het effectief samenwerken van hoofd, hart en handen. Zodat samenwerken volledig
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in dienst kan staan van een gezamenlijk doel dat gebaseerd is op
oprechte motivaties.
WHY
Ik creëer herinnerbeeld voor de toekomst

COACHING
Situaties waarbij ik je kan helpen hebben betrekking op het

HOW

(her)ontdekken van persoonlijke fascinaties (‘wat zijn mijn

Dat doe ik door er volledig te zijn en (coaching)gesprekken

passies?’), het doorbreken van patronen die belemmerend werken

aan te gaan die inzicht geven in de ontwikkeling van mens

in het dagelijks functioneren (‘waarom overkomt mij dit altijd?’),

en organisatie.

inzicht te krijgen in de persoonlijke ontwikkeling en loopbaangerichte vraagstukken (‘wat wil ik écht graag doen?’). Tevens richt

WHAT

coaching zich op situaties binnen ondernemingen die gerelateerd

Wat ik maak zijn grafische uitingen als tekeningen, foto’s, films,

zijn aan het functioneren van individuen en teams.

boeken en tijdschriften over ontwikkelingsprocessen van mensen.
Individueel en binnen organisaties. Het werk is altijd op maat
gemaakt, persoonlijk en heeft volgens mijn opdrachtgevers veel
impact omdat ik altijd tot de kern kom en concreet uitzicht geef
op volgende fasen.
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Herinnerbeeld voor de toekomst

