HSP coaching

persoonlijke ontwikkeling door

coaching
met een werkgeversbudget

Inhoud
Herken je dat je hoogsensitief bent? Heb je er last van op werkgebied? Het kan zijn dat de
buitenwereld grote invloed heeft op wat je voelt, denkt en doet. Misschien wel zoveel dat je
“buitenstebinnen” leeft. Met de coaching zorg je ervoor dat je weer “binnenstebuiten” in je
werk en je leven staat. Minder reagerend, minder in je hoofd, minder vermoeid. En vooral
meer vanuit jezelf.
Je krijgt praktische handvatten, toegesneden op jouw situatie en wensen, waarmee je anders
omgaat met jezelf en je (werk)omgeving. Zodat je weer ruimte, rust en kracht ervaart.
Voorbeelden van mogelijke onderwerpen:
• beter omgaan met je hoogsensitiviteit/HSP;
• minder snel of intens geraakt of beïnvloed worden;
• minder last hebben van de werkomgeving, zoals geluiden, sfeer, omgangsvormen;
• meer energie overhouden, minder overprikkeld zijn, een burnout voorkomen;
• beter bij jezelf kunnen blijven en begrenzen;
• beter jezelf uiten, assertiever worden;
• weer (of meer) vanuit jezelf in je werk staan.
Het coachingtraject heeft mij veel meer bewust gemaakt van mijzelf en de wereld om mij heen.
Ik heb meer grip en vertrouwen. Sta nu veel meer in verbinding met mijzelf. Een prachtig proces.

Werkwijze
We beginnen met een kennismaking, zodat je onze klik ervaart en een goed beeld krijgt. Als
je verder wilt, ontvang je een heldere offerte voor jezelf en je werkgever.
De begeleiding is toekomstgedreven, resultaatgericht en concreet. De werkvormen zijn
afgestemd op je sensitiviteit. Je krijgt opdrachten waarmee je in de periode tussen de
bijeenkomsten aan de slag gaat. Aansluitend reflecteer je op de vorderingen en breng je
eigen situaties en voorbeelden in. Zo ontstaat een veranderproces.
Je kunt afwisselen in afspraaklocaties: buiten, binnen of op afstand via videobellen. We
kunnen naar een mooi natuurgebied, maar een rondje lopen vanaf je werk kan ook.
Het coachingtraject heeft mij geholpen om inzicht te krijgen in de oorzaken en gevolgen van
overprikkeling en hoe daarmee op een praktische manier om te gaan.
HSP coaching: werkgerelateerde begeleiding voor sensitieve mensen
coaching | loopbaanbegeleiding | re-integratie

Resultaat
Je boekt je een flinke stap vooruit. Met de concrete handvatten ben je in staat dat resultaat
zelf verder uit te bouwen. Je ontwikkelt een groter bewustzijn en herkent en gebruikt je
eigen invloed en mogelijkheden. Je ervaart meer grip en vertrouwen.
Je functioneert meer vanuit je eigen, sensitieve, krachtige binnenwereld. Je volgt meer je
eigen spoor en minder dat van anderen. Je neemt je eigen ruimte in en begrenst deze beter.
Door anders om te gaan met je sensitiviteit nemen je energie, rust, werkplezier en prestaties
toe. Ook privé leidt het vaak tot verbeteringen in relaties en gezin.
Zeer tevreden ben ik. Dit was precies wat ik nodig had. Kleine praktische stappen om in het
dagelijks leven verder mee te kunnen gaan. De eenvoud heeft me positief verrast. Dank!

Trajectinformatie
Een traject duurt vier tot zeven maanden. Genoemde tarieven gelden in 2021.
buiten- of binnenpakket (6 sessies)
vijf sessies van een uur, naar keuze buiten of binnen
een evaluatiesessie via (video)bellen van 45 minuten
€ 1.540,- excl. BTW, inclusief begeleidingspakket*

combipakket (6 sessies)
drie buitensessies van anderhalf uur, afgewisseld met
drie sessies van 45 minuten via (video)bellen
een combinatie van diepgang met voortgang
€ 1.450,- excl. BTW, inclusief begeleidingspakket*

combipakket (8 sessies)
vier buitensessies van anderhalf uur afgewisseld met
vier sessies van 45 minuten via (video)bellen
geschikt voor meerdere vragen of complexere situaties
€ 1.870,- excl. BTW, inclusief begeleidingspakket*
* gratis kennismaking, beknopte offerte, tussentijds mailcontact, afrondingsbrief voor werkgever.
Dit zijn voorbeeldtrajecten. Andere combinaties van aantal, vorm en lengte van sessies zijn mogelijk.
Binnensessies zijn in regio Amsterdam, bijvoorbeeld coachhuis Pand Zuid.
Buitensessies zijn (in overleg) mogelijk in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht of Flevoland.
(Video)belsessies gaan via de telefoon, Skype, Zoom, Facetime enzovoorts.
Begeleider: Luc de Boer, geaccrediteerd Senior Practitioner coach bij de NOBCO
Aanmelden: boek online een kennismaking via www.hspcoaching.nl, of mail naar info@hspcoaching.nl

HSP coaching
Luc de Boer biedt sinds 2006 begeleiding aan op gebied van (hoog)sensitiviteit en werk.
De aanpak is praktisch, persoonlijk en respectvol. Cliënten ervaren Luc als rustig, scherp
luisterend en verbindend. Met een voorkeur voor concrete, bruikbare suggesties.
Luc de Boer consulting & coaching
kantooradres:
Ma Retraite 5, 1112 WR Diemen
020-6209213 06-20386534

KvK Amsterdam 33244154
www.hspcoaching.nl

sinds 2006 specialist in begeleiding van HSP en werk
aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches
geaccrediteerd als Senior Practitioner

