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De basis van waaruit ik werk zijn NLP, mindful-

ness en cognitieve gedragstherapie,  aangevuld 

met de grondbeginselen vanuit de yogaleer en de 

nodige werk- en levenservaring. Lichaam, geest en 

ziel zijn als een holistisch geheel met elkaar ver-

bonden. De principes van NLP zijn een belangrijk 

ankerpunt in mijn werk als therapeut en coach.  

Ik ben toegepast psycholoog, gecertificeerd NLP 

Master, Sociaal Panorama therapeut en  gediplo-

meerd Yogatherapeut.

Mijn coachingstijl is persoonlijk, oplossingsge-

richt, empathisch en analytisch. Belangrijke waar-

den in mijn werk zijn veiligheid, vertrouwen, res-

pect, openheid en gelijkwaardigheid. 

Ik ben geaccrediteerd door beroepsverenigingen 

NAC, VIV en NVNLP en als registertherapeut opge-

nomen in het HBO Register Beroepsbeoefenaren 

Natuurlijke Gezondheidszorg.

• Doorverwijzing door huis- of bedrijfsarts 

 niet nodig (maar kan wel);

• Afspraak doorgaans op korte termijn 

 (geen lange wachtlijsten);

• Avondconsulten mogelijk 

• Vergoeding vanuit aanvullende 

 zorgverzekering mogelijk;

• Ook coaching voor bedrijven.

Reflecta Coaching
Prelaat Brantenstraat 3

5731 JE  Mierlo

M  0646 216 903  

T  0492 528 123

E  info@reflectacoaching.nl 

 www.reflectacoaching.nl

burn-out
relatieproblemen

stress

pesten

overspannenheid

neerslachtigheid niet in balans

rouwverwerking
angsten

problemen met seksuele geaardheid
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Coaching

Als je iets wilt kunnen, wat je nu nog niet kunt, 

of iets beter wilt kunnen, is coaching een heel 

goede manier om jezelf dat eigen te maken. 

Ik help je bij het ontdekken en inzetten van je 

eigen kracht en mogelijkheden, zodat jij jouw 

doelen kunt bereiken. 

HET BREIN HEEFT EEN DOEL NODIG
NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) is een 

oplossingsgerichte, eclectische coachingsme-

thode die jouw eigen innerlijke hulpbronnen en 

vermogens activeert om jouw doel te bereiken. 

NLP helpt je om de wisselwerking tussen ge-

dachten, gevoelens, overtuigingen en gedragin-

gen te herkennen en te veranderen. NLP leert je 

anders aan te kijken tegen moeilijke situaties in 

je leven en helpt je om vastzittende  conclusies 

en negatieve overtuigingen een andere beteke-

nis te geven. Hierdoor kun je jouw doelstellin-

gen makkelijker bereiken.

WAT KUN JE MET NLP COACHING 
BEREIKEN?
• negatieve ervaringen en gevoelens uit het 

 verleden veranderen en integreren;

• veranderen van negatieve waarden, 

 overtuigingen en denkbeelden;

• vergroten van motivatie en zelfdiscipline;

• leren om meer zelfrespect te krijgen, 

 beter te leren beslissen, creatiever te zijn;

• negatieve gevoelens leren beheersen en 

 positieve gevoelens versterken.

WANNEER IS COACHING NODIG?
• bij loopbaanvraagstukken;

• bij twijfels en vragen in werksituaties;

• voor verbeteren van competenties;

• voor het verbeteren van ondernemerschap-

 kwaliteiten en managementvaardigheden;

• voor vergroten van een laag zelfbeeld en 

 zelfvertrouwen;

• voor verbetering balans tussen werk en privé;

• voor verbetering van persoonlijke effectiviteit;

• bij levensvragen.

Counselling & therapie

Je kunt in je leven moeilijke of verdrietige situaties 

tegenkomen zoals relatieproblemen, burn-out, het 

verlies van een geliefde, pesten of problemen op je 

werk. Deze problemen kunnen lichamelijke en psy-

chische klachten veroorzaken, zoals stress, overver-

moeidheid, hoofdpijn, slapeloosheid, piekeren, neer-

slachtigheid, enzovoort. Doelgerichte psychosociale 

therapie helpt je om deze klachten te verminderen 

en je problemen op te lossen. Deze vorm van therapie 

wordt counselling genoemd.

WANNEER KAN COUNSELLING HELPEN?
• Bij stress, burn-out en overspannenheid;

• Bij relatieproblemen; 

• Bij vragen over seksualiteit en/of seksuele 

 geaardheid;

• Bij rouw en verlies situaties; 

• Bij het verwerken van traumatische 

 ervaringen, zoals pesten;

• Bij paniekaanvallen, onzekerheid en 

 angsten (b.v. faal- of vliegangst);

• Bij fobieën en verslavingsgedrag 

 (zoals roken en eetproblemen);

• Bij depressieve klachten. 

WERKWIJZE
Tijdens het intakegesprek bespreken wij jouw pro-

bleem en doelstellingen, waarna wij afspraken ma-

ken over de voortgang van het traject. Vaak zijn 8 tot 

12 sessies voldoende, maar soms is een probleem zo 

diepgeworteld dat een langer traject nodig is. Je krijgt 

tijdens het traject huiswerkopdrachten mee en vaak 

ook mindfulness oefeningen voor ontspanning en 

ademhaling, die het proces ondersteunen. Coaching 

en counselling is strikt vertrouwelijk en valt onder het 

beroepsgeheim. 

VERWIJZING EN VERGOEDING
Een doorverwijzing van de huis- en /of bedrijfsarts 

is niet nodig, maar kan uiteraard wel. Veel zorgver-

zekeraars verstrekken via de aanvullende verzekering 

een vergoeding voor de kosten van counselling. Neem 

hiervoor contact op met jouw zorgverzekeraar of 

raadpleeg de polisvoorwaarden. Vaak worden trajec-

ten (deels) vergoed door de werkgever, bijvoorbeeld 

als er sprake is van langdurig verzuim door overma-

tige stress, burn-out en/of bij re-integratietrajecten.


