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Persoonlijke coaching 

Persoonlijke coaching is gericht op het verdiepen van het bewustzijn van de hulpvrager voor wat 

betreft de effecten van het eigen gedrag. De bedoeling is dat de hulpvrager in beweging komt. 

Coaching is de ander leren te leren. 

 

Het doel van coaching is het helpen van mensen bij het oplossen of hanteren van problemen, het 

vinden van antwoorden op persoonlijke- en professionele vragen, het ontwikkelen van kennis en 

vaardigheden. 

 

Voor wie is persoonlijke coaching? 

Voor mensen, die persoonlijk of professioneel willen groeien. Bijvoorbeeld: mensen, die in een 

burn-out zijn gekomen, die vastlopen in relaties, die meer zelfvertrouwen willen, of die vragen 

hebben op persoonlijk of zakelijk vlak. Maar ook het vinden van antwoorden op levensvragen, het 

meer bij zichzelf komen of de ontwikkeling van kwaliteiten “Leven” in plaats van Overleven”. 

 

Hoe doe ik dat? 

In het eerste gesprek bespreken we wat het doel is van uw persoonlijke coaching en wat u wilt 

bereiken. Daarmee gaan we aan de slag. 

Hulpmiddelen die ik daarbij gebruik zijn: 

 NLP 

 TA 

 Systemisch Werken 

 

Wat is NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren)? 

Neurologisch:  Alles wat we hebben meegemaakt ligt opgeslagen in ons geheugen. Wat we 

meemaakten in ons leven was al dan niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van 

ons eigen "IK". De herinneringen aan de ervaringen hiervan, onze gevoelens en 

emoties besturen ons gedrag in de huidige tijd. Ook als we dat gedrag liever 

niet zouden willen. In dit gedrag ontmoeten we elkaar. We gaan met elkaar om 

en laten dingen van onszelf aan de ander weten; dit noemen we communicatie.  

 

Linguïstisch:  Communiceren doen we door middel van gesproken taal en door middel van 

lichaamstaal (houding, gebaren, toonhoogte, gezichtsuitdrukking, enz.).  

 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Persoonlijke_coaching&action=edit&redlink=1
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Programmeren:  Terwijl we communiceren kunnen we anderen, of anderen ons, iets bijleren, 

afleren of (laten) veranderen. 

 

Wat is TA? 

Transactionele Analyse (TA) is een unieke theorie over de persoonlijkheid van mensen, hun 

gedrag, communicatie en verandering. 

 

De grondlegger Eric Berne  (1910-1970) was een innovatieve en creatieve denker die 

psychoanalytisch  geschoold was. Beïnvloed door de humanistische beweging en gebruikmakend 

van  vele effectieve psychotherapeutische- en begeleidingsmodellen, ontwikkelde  hij een nieuwe 

theorie met een zeer praktische benadering. 

 

Wat is Systemisch Werk? 

De bewustwordingsmethode van het Systemisch Werk heeft tot doel de verborgen belemmeringen 

binnen een systeem (familie of organisatie zichtbaar en hanteerbaar te maken. 


