Coaching op basis van haptonomie:
DROMEN WAARMAKEN
info@ivettevanderlinden.nl
06 - 1105 7114

In een 8-tal sessies op ontdekkingstocht. JIJ staat centraal
750 euro (excl. BTW)

"Ik ben ontzettend blij dat ik de stap heb gezet om met Ivette aan de slag te
gaan. Ze is een fijn, rustig en daadkrachtig mens met een laagdrempelige en
persoonlijke aanpak.”

Op ontdekkingstocht
• Sessie 1. Wie ben jij? Waar liggen jouw talenten en valkuilen? Welke waarden passen bij
jou? Wie zijn voor jou belangrijk? Hoe kom je over op anderen? Hoe voel je je van
binnen?
• Sessie 2 en 3. Wat zijn jouw patronen? Waar kom je vandaan? Hoe beïnvloed dat jouw
leven? Hoe doe jij de dingen? Hoe ben jij in contact met jezelf en jouw omgeving? Wat is
daarin helpend en wat niet? Ervaren en oefenen met nieuwe manieren van doen.
• Sessie 4. Wat wil jij betekenen? Wat zijn je dromen? Waar krijg je energie van? Wat wil
jij toevoegen in het leven?
• Sessie 5 en 6. Hoe kun je je dromen realiseren? Hoe kun je je talenten benutten, je
patronen doorbreken en anderen daarin betrekken? Verkennen, onderzoeken,
uitproberen, ervaren, oefenen en reflecteren.
• Sessie 7. Verfijnen 'Plan de campagne' Wat werkt? Wat niet? Wat en wie zijn nog nodig?
Reflecteren, bijstellen en verfijnen.
• Sessie 8. Evaluatie en feedback

Op pad….

In het traject ga je concreet aan de slag met jouw doelen, zodat je aan het einde
van de coaching al stappen hebt gezet. Dit is heel belangrijk, omdat je door te doen,
te ervaren en daarop te reflecteren, vooruit gaat. Je bent in beweging gekomen en
onderweg is ruimte om stil te staan, te verdiepen en je koers bij te stellen. Soms
moeten we vertragen, dan weer versnellen.
De coaching is heel ervaringsgericht. We doen oefeningen om je patronen te leren
kennen, je krijgt huiswerkopdrachten mee, we werken met beelden, woorden en
gevoelens. Door mijn achtergrond als haptonoom weet ik als geen ander dat het
gevoelsaspect zo belangrijk is in veranderingstrajecten. Je kan het wel 'weten',
maar daarmee breng je nog niet de verandering tot stand. Je lichaam blijft de oude
ervaringen oproepen en die zitten in de weg om in heden vooruit te komen. Ze
houden je als het ware tegen. Elke verandering gebeurt dan ook op gevoelsniveau.
Ook breng ik als haptonoom het relationele aspect in de coaching. Enerzijds door
mijzelf in te brengen (spiegelen, meevoelen, etc.) en anderzijds doordat je
resultaten bereiken altijd in een omgeving doet, met anderen. Kortom, we gaan
samen op pad: een verrijkend traject dat helpt om jouw dromen waar te maken.

