
Verandering creëren en erger voorkomen
Binnen elke organisatie zijn medewerkers belangrijk. Door omstandigheden kan het gebeuren dat
een medewerker muurtjes omhoog trekt, vaak om zichzelf te beschermen. Dat kan lastig zijn voor
de persoon zelf maar ook voor het team en het bedrijf als het tot wrijving of uitval leidt.

Erger voorkomen

Om te voorkomen dat wrijving te groot wordt of uitval ontstaat, is het belangrijk om aandacht te
hebben voor de muurtjes die ontstaan. Ik zorg ervoor dat we de individuele muurtjes onderzoeken
en op een veilige manier afbreken waar u proeft dat de sfeer niet klopt of het waarneembaar is
dat iets niet wordt uitgesproken.

Aanpak

Ik ga met de medewerkers in gesprek en woon eventueel een teamoverleg bij. Door mee te kijken
met de medewerker of binnen het team vorm ik een beeld over de struikelblokken. Van daaruit is
het belangrijk te luisteren naar de medewerker(s) en te achterhalen wat de in de kern de muurtjes
heeft gecreëerd. Ik begeleid de medewerkers en beweeg mee met wat zij nodig hebben om met
het kernprobleem om te gaan en optimaal te kunnen functioneren.
Een maatwerk persoonlijk traject omvat minimaal 4 maanden. De focus ligt daarin op stress
verminderen, overtuigingen transformeren en rust creëren. Door dit op individueel niveau aan te
pakken, ontstaat direct positief effect op de samenwerking met anderen en wordt uitval en
onderpresteren voorkomen.

DIGIFOLDER
Als je merkt dat iets niet klopt, is het tijd voor verandering



Team inzichten
Ik kijk wat ik waarneem vanuit de dynamiek en de energie van
het team. Energie is de eerste taal; vooral wat niet uitgesproken
wordt en wel waarneembaar is, is voor mij interessant om te
ontdekken.

Daarnaast gaat het om de persoonlijke uitdagingen. Reden
genoeg voor mij om te letten op wat er op individueel niveau
gebeurt. 

Individu
Iedere individu heeft een eigen kader. De één vindt het lastig om te
gaan met een collega. Voor de ander zit de zwaarte in de
thuissituatie of stress door beperkende overtuigingen en patronen.
Daar ligt het startpunt voor begeleiding: "wat is er voor de individu
nodig om een stevig fundament te bouwen?".

U kunt via mij rekenen op maatwerk begeleiding via coaching,
teachings, transformeren van overtuigingen, stress reductie,
tafelopstellingen en karakteranalyse.

Verandering creëren
Waar u tot de conclusie bent gekomen dat het tijd is voor
verandering, kom ik graag met u in contact.
Na een eerste kennismaking met u, breng ik een offerte uit. U kunt
vrijblijvend contact met mij opnemen.

Wanneer uw medewerkers starten met een persoonlijk traject ben
ik niet alleen tijdens de sessies tot hun beschikking. Ook tussentijds
kunnen ze waar gewenst bij mij terecht voor telefonische
afstemming. Zo ben ik er voor hen op de cruciale momenten.
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