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Wat levert het op?
- Leren bereiken wat je wil.
- Mensen gaan zich beter voelen en hebben 

meer plezier in hun werk.
- Het emo�oneel welzijn wordt vergroot en 
 mensen komen weer in balans.
- Preven�ef  coachen is een prima manier om 

ziekteverzuim te voorkomen.
- De coaching aan startende leraren levert 
 overzicht, rust en zelfvertrouwen op. Ervaren 

leraren zijn erbij gebaat posi�ef te reflecteren 
op hun func�oneren.

- Door te coachen worden mensen bewust dat 
iedereen zijn eigen wereldbeeld hanteert en 
daardoor accepteert men elkaars anders zijn 
en oordeelt men minder. Dit hee� een posi�ef 
gevolg voor het verbeteren van verhoudingen.

- Talenten van mensen ontwikkelen sneller als ze 
gecoacht worden of ze raken opnieuw 

 gemo�veerd.
- Als iemand zijn inzicht vergroot in de eigen 

denkprocessen, in zijn gedrag en in zijn gevoel, 
leren mensen de verantwoordelijkheid te 

 nemen voor eigen keuzes
- Omdat onbewuste leerprocessen en 
 mogelijkheden bewust worden gemaakt, vindt 

er integra�e plaats op alle levensgebieden, 
 met name in het proces van persoonlijke 
 groei en ontwikkeling.

Ontspanning voor volwassenen in een 
kleine groep
Bewegen, ademhalingsoefeningen, visualisa�es en 
medita�es vormen de basis voor deze lessen.

Opvoedingsondersteuning
Ouders kunnen terecht voor vragen over 
opvoeding en onderwijs.

Contact

Ik ben Maria Lange-Theunissen.
Als je individueel gecoacht wilt 
worden, neem dan contact op. Dat 
kan telefonisch 024-6454828 of per 
email info@coachingwijchen.nl.
Valkstraat 2, Wijchen of via mijn 
website www.coachingwijchen.nl .
K.v.k. 51288141 

Het coachtraject zal in de meeste situa�es, a�an-
kelijk van het ingebrachte, gaan om 5 tot 8 bijeen-
komsten. De eerste sessie is een intakegesprek. Een 
sessie zal 45 minuten tot een uur inhouden, 
waarvan een deel bestaat uit een gesprek en een 
deel interven�e zal zijn. Iedere sessie kost 30 euro.

Alles wat besproken wordt, is vertrouwelijk. 
Als blijkt dat er onderwerpen aan de orde komen 
die thuis horen op de plaats van een huisarts, 
psychiater,  of vertrouwenspersoon, dan adviseer ik 
met hen contact op te nemen. 

Mijn vaardigheden ontwikkelden zich door (regulier 
en speciaal) onderwijservaring, Remedial Teaching, 
MO-Pedagogiek, NLP-coach-prac��oning, SoVa-en 
faalangstreduc�etraining, Pabo-stagebegeleiding, 
mental training, cursusleiding discussie- en 
vergadertechnieken, Reiki (master), Magnified 

Healing, yoga, mandalatekenen, Preven�eve 
Ambulante Begeleiding WSNS en 
familieopstellingen/systemisch werk.
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Coaching van 
volwassenen

Voor Leraren       Jong volwassenen      Mensen met levensvragen



Als een mens zich
als een monarchvlinder

kan ontpoppen tot 
een prachtige vlinder, 

die  zijn vleugels spreidt, 
zich voedt met nectar,

met zijn voelsprieten tast 
en zijn balans kan houden;

dan staat hij in zijn kracht! 

Coaching van volwassenen
Als personal coach pas ik een combina�e toe van 
ondervinding uit onderwijs, studie en levens-
ervaring. Dit gebeurt a�ankelijk van wat relevant is 
voor de persoon die ik begeleid.
Posi�eve zelfwaardering is essen�eel om gelukkig 
en tevreden te leven. Soms zi�en 
wel eens dingen in de weg en 
groeit stress uit tot een burnout 
of midlifecrisis. Mensen komen bij 
me met hulpvragen over moeheid, 
onrust, ontevredenheid, slecht slapen,
las�g keuzes kunnen maken, (faal)angst 
of gebrek aan zelfvertrouwen.
De manier waarop we leerden tegen iets aan te 
kijken kunnen we veranderen. Dit gebeurt door 
middel van gesprekken, oefeningen, interven�es 
en materialen.

Wanneer kan individuele  coaching 
gewenst zijn?
Dit kan zeer uiteenlopend ervaren worden. Er 
kunnen diverse gedrags- en gevoelsaspecten zijn 
waarbij men de wens hee� hierin verandering aan 
te brengen.
 
Voor de een is het heel duidelijk wat hij anders zou 
willen, bij voorbeeld

- Ik wil het naar mijn zin hebben op mijn werk. 
- Ik wil meer zelfverzekerd zijn.
- Ik wil keuzes kunnen maken.
- Ik wil mijn ac�viteiten georganiseerd zien. 

- Bij interpersoonlijke conflicten, dat wil zeggen, 
wanneer  je een conflict hebt met iemand die 
iets anders wil dan jij, andere behoe�en hee� 
dan jij en waaraan niet tegelijker�jd kan 

 worden voldaan, kan door een bepaalde 
 interven�e inzicht en daardoor verandering 

ontstaan.
- Gemoedstoestanden kunnen veranderd worden 

met ankers. Stel dat je een moeilijke beslissing 
moet nemen of telkens overmand raakt door 
vervelende gedachten, dan is het mogelijk jezelf 
in de juiste gemoedstoestand  te brengen door 
een gezet anker te ac�veren.

- Een gevoel van huidige onzekerheid kan zijn 
oorsprong hebben in het verleden: stel dat 
iemand tegen je zei, toen je 4 was, dat je nooit 
een echte voetballer zou worden. Door langs je 
�jdlijn terug te reizen, ben je in staat nega�eve 
emo�es en beslissingen gemakkelijker vrij te 
maken en los te laten.

Wat levert het op?
Wat ik als coach graag zie dat het oplevert:

- dat inzicht in denkprocessen, in gevoel 
en gedrag vergroot wordt,

- dat  het zelfvertrouwen versterkt is,
- dat iemand in balans is
- en dat het uiteindelijk voor de gecoachte 

een goed gevoel oplevert.

Voor een ander bestaat juist het gevoel niet te 
weten wat hij wil. Er kan een vaag gevoel zijn van 
niet lekker in zijn vel zi�en of een gevoel van 
ontevredenheid of gekwetstheid. Ook het gevoel 
de eigen capaciteiten of crea�viteit niet genoeg te 
kunnen benu�en zijn in de prak�jk aanleiding tot 
het zoeken naar een coach. Over het emigreren van 
familie of vrienden kunnen coachgesprekken 
gevoerd worden.

Een intake levert voor de gecoachte vaak al een 
helderder beeld op en is uitgangspunt voor de 
volgende sessies.
- Het bewust worden van intrapersoonlijke 

conflicten: dit kan zich voordoen als je aan de 
ene kant graag een andere baan wil en aan de 
andere kant blij bent met de zekerheid die je nu 
hebt. 

- Als je bijvoorbeeld erg opziet tegen het 
 geven van presenta�es hanteer je wellicht                                                                  

een strategie die daarbij een onpre�g gevoel 
oplevert: je kunt een strategie leren  wijzigen.


