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In mijn coachingpraktijk Aan de vaart werk ik met mensen om hen vitaler in het leven en hun werk te laten 
staan en aan het werk te houden. Naast individuele coaching, bied ik programma’s aan specifiek voor 
doelgroepen, zoals bijvoorbeeld startende leerkrachten, medewerkers met een jong gezin, zwangere 
medewerksters, mensen met loopbaanvraagstukken en oudere leerkrachten. Deze programma’s pas ik 
graag aan naar de wensen en behoefte van de organisatie en deelnemers. 
Graag wil ik met jullie blijvend samenwerken en ik heb hiervoor een aantal mogelijke vormen op papier 
gezet. Ik ga hierover graag met je/ jullie in gesprek. 
 
Mijn methode; PMA coaching 
Progressive Mental Alignment richt zich op de oorzaak van gezondheidsproblemen en overtuigingen die 
ons ervan weerhouden ons goed te voelen. De vraagtechniek richt zich op deze oorzaak en verwijderd 
voorgoed de negatieve emoties en gevoelens die we ervaren, of anders gezegd de hierbij behorende 
negatieve fysiologische lading. PMA gaat uit van de kracht van ons brein. Waar andere therapieën en 
technieken vooral gericht zijn op het bestrijden van symptomen, helpt PMA om problemen bij de bron aan 
te pakken. Als men weet hoe informatie in ons brein wordt verwerkt, geeft dit inzicht en kunnen we 
hiermee aan de slag. 
 
Voorstel  
Ik zou workshops, groepssessies en individuele coaching trajecten kunnen verzorgen. Zoals: 

• Workshop “Hoe werkt ons brein en hoe beïnvloedt dit de samenwerking?” 

• Workshop “Hoe werkt ons brein en hoe kan dit inzicht mij helpen bij werkdruk of stress?” 

• Volwaardig PMA coachingstraject 

• Loopbaan Check up 

• Bij mobiliteit 

• Levensfase drieluik 

• Startende leerkrachten en zij-instromers drieluik 

• Drieluik: individuele begeleiding voor zwangere vrouwen en jonge moeders 

• Groepsbijeenkomsten Duurzame inzetbaarheid: Werken en moederschap in het onderwijs  
 
 
Uitleg mogelijke vormen 

Workshop “Hoe werkt ons brein en hoe beïnvloedt dit de samenwerking?” 
Een workshop voor leidinggevenden over hoe informatie in onze hersenen wordt opgeslagen en hoe dit 
onze overtuigingen vormt. Overtuigingen hebben we allemaal, bij iedereen zijn die anders en we handelen 
ernaar. Tegengestelde overtuigingen bemoeilijken samenwerking. 

Workshop “Hoe werkt ons brein en hoe kan dit inzicht mij helpen bij werkdruk of stress?” 
Een workshop voor medewerkers over hoe informatie in onze hersenen wordt opgeslagen en hoe dit ons 
functioneren en gevoel beïnvloedt. Bij ervaren stress en werkdruk zijn stressoren actief die ons 
beïnvloeden, we worden getriggerd en voelen ons niet goed. Door te snappen hoe dit proces werkt en er 
naar te durven kijken, wordt al minder stress en werkdruk ervaren. Als men dan ook nog eens met zichzelf 
aan de slag durft te gaan in individuele sessies kan men meer bereiken dan men denkt.  
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Volwaardig PMA coachingstraject 
Een volwaardig PMA coachingstraject bestaat meestal uit 4 tot 8 gesprekken van gemiddeld 1,5 uur, 
afhankelijk van de vooruitgang en de behoefte van de medewerker.  
Perfectionisme, gebrek aan zelfvertrouwen, het altijd goed willen doen, beter zorgen voor anderen dan 
voor zichzelf, vastzitten in oude patronen. Zomaar een paar voorbeelden waaraan ik met mensen werken.  
Persoonlijke coaching kan worden ingezet ter voorkoming van ziekte uitval of ter versterking van hun 
levenshouding en functioneren. 

Loopbaan Check up 
Loopbaan Check up bestaat uit drie gesprekken, welke in overleg met de medewerker worden 
afgesproken binnen een jaar. In deze gesprekken wordt men uitgedaagd om naar de eigen loopbaan te 
kijken, te reflecteren op waar ze nu staan en vast te stellen wat er nodig is om duurzaam en met plezier 
aan het werk te blijven.  
Onderwerpen die aan bod komen: eigenaarschap, belastbaarheid, professionalisering, wensen en 
mogelijkheden, levensfase specifieke onderwerpen, mobiliteit en toekomstdromen. 
 
Bij mobiliteit 
Een loopbaan check up kan ook worden ingezet voor medewerkers die mobiliteit hebben aangevraagd 
binnen de organisatie. In dat geval bestaat het drieluik uit twee gesprekken voor de mobiliteit en een 
gesprek na overgang naar een andere school. 

Levensfase drieluik 
Een Levensfase drieluik bestaat uit drie gesprekken, welke in overleg met de medewerker worden 
afgesproken binnen een jaar. In deze gesprekken worden de uitdagingen van de betreffende levensfase 
besproken en worden medewerkers begeleid om deze beter aan te kunnen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om 
jonge ouders, 50-ers of medewerkers die richting AOW-leeftijd gaan. 
Het is mogelijk deze vorm van individuele gesprekken te combineren met groepsbijeenkomsten met 
medewerkers in dezelfde levensfase. 

Startende leerkrachten en zij-instromers drieluik 
Startende leerkrachten en zij-instromers worden meestal goed begeleid op hun leerkrachtvaardigheden 
en de werk-processen in de organisatie. Hiervoor zijn bovenschools coaches, collega’s en directeuren 
ingezet. Ook zijn er vaak intervisie-bijeenkomsten waar de starters elkaar ontmoeten en van en met elkaar 
leren. 
De overgang van school naar werk, of van een compleet andere branche naar werken in het onderwijs, is 
voor hen een pittige tijd. Er wordt veel van ze verwacht, de werkdruk is hoog en de vaardigheden en 
routine moeten nog inslijten. Dat kan hen onzeker maken en hen confronteren met hun grenzen.  
Voor deze doelgroep bied ik een drieluik van gesprekken aan, waarin ze met mij als onafhankelijke partij 
naar hun persoonlijk functioneren, kwaliteiten, onzekerheden, angsten en grenzen kijken. Het drieluik 
bestaat uit drie gesprekken; een gesprek voor of tijdens de eerste week, een gesprek na twee maanden en 
een gesprek na 4 maanden.    

Drieluik: individuele begeleiding voor zwangere vrouwen en jonge moeders 
Het drieluik bestaat uit 3 gesprekken; een gesprek voor het zwangerschapsverlof, een gesprek na de 
bevalling in het bevallingsverlof en een gesprek na het starten met werken. 
Tijdens de gesprekken wordt aandacht besteed aan alle aspecten van deze fase en de gevoelens die 
daarbij spelen. Bijvoorbeeld minder werken, verlofsoorten, samenwerking met een duo, loslaten, omgaan 
met vermoeidheid en kwalen, omgaan met tegengestelde belangen tussen werk en gezin en 
zelfvertrouwen als moeder.  
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Groepsbijeenkomsten Duurzame inzetbaarheid: Werken en moederschap in het onderwijs  
Medewerkers met een jong gezin of die net vader of moeder geworden zijn, kunnen een kwetsbare groep 
zijn in een organisatie. De thuissituatie vraagt meer van ze dan ze gewend waren en de balans tussen werk 
en privé wordt belangrijker. Vooral vrouwen lopen dan tegen hun eigen grenzen aan, wat verminderd 
functioneren en ziekteverzuim tot gevolg kan hebben. Dat kan voorkomen worden. 
In deze groepscoaching gaan de leerkrachten met elkaar in gesprek over het moederschap en de 
combinatie met het werken in het onderwijs. Elke bijeenkomst heeft een thema waarmee we aan de slag 
gaan. Het is ook mogelijk om zelf een vraag of onderwerp in te brengen. Dit inventariseer ik vooraf 
middels een individuele intake. 
Het contact met collega-moeders die hetzelfde meemaken, geeft steun  in deze fase van leven en carrière. 
Ervaringen delen, praktische opdrachten en het bespreken van thema’s die moeders bezig houden. De 
extra aandacht en begeleiding voor deze grote groep medewerkers, maakt hen  vitaler en duurzaam 
inzetbaar. 
Thema’s die aan bod komen: 

• Werk-privé balans 
• Duurzame inzetbaarheid 
• Omgaan met werkdruk en gezinsdruk 
• Jongleren met de verschillende rollen die je als moeder, partner, vriendin, collega en medewerker 

hebt  
• Wat voor moeder ben je? Wat voor moeder wil je zijn? Hoe kom je daar? 
• Wat neem je mee uit je eigen opvoeding, wat laat je graag achter? 
• Ouders op school en je eigen ouderschap 

 
Locatie 
De workshops kunnen plaatsvinden op locatie van de organisatie. De coachinggesprekken kunnen in mijn 
praktijkruimte in Hoofddorp plaatsvinden. 
 
Kosten 
Mijn uurtarief voor coaching is 85€ per uur.  
Voor een workshop reken ik 3 keer mijn uurtarief per uur workshop wegens de benodigde voorbereiding en 
nazorgtijd. 
De genoemde prijs is exclusief BTW en reiskosten 0,25 cent per kilometer.  
 
Op dit voorstel zijn de algemene voorwaarden van Aan de vaart van toepassing die ik hierbij meestuur.  
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