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. Met coaching zorg je ervoor
dat je weer krachtig 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.
“Het coachingtraject heeft mij veel meer bewust gemaakt van mijzelf en de wereld om mij heen.
Ik heb meer grip en vertrouwen. Sta 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

Trajectinformatie
buiten- of binnenpakket (6 sessies)
vijf sessies van een uur, naar keuze buiten of binnen
een evaluatiesessie van een uur
€ 1.190,- excl. BTW

combipakket (6 sessies)
drie sessies van anderhalf uur, buiten of binnen
tussendoor twee sessies van 45 minuten via (video)bellen
een evaluatiesessie van een uur
€ 1.285,- excl. BTW

combipakket (8 sessies)
vier sessies van een uur, buiten of binnen
tussendoor drie sessies van 45 minuten via (video)bellen
een evaluatiesessie van een uur
€ 1.345,- excl. BTW
Dit zijn voorbeelden, andere combinaties zijn mogelijk. Tarieven zijn inclusief kennismaking, intake,
offerte, voortgangscontact met gecoachte, afrondingsbrief voor werkgever en de reistijd, reiskosten
en overheadkosten van de coach. Een traject duurt zo’n zes maanden. Tarieven vanaf 1 januari 2022
(onder voorbehoud). Buitensessies zijn in west en centraal Nederland. Binnensessies in Amsterdam.

“Ik kan nu meer mijn eigen ruimte innemen en mijn mening geven.
Ik ga meer mijn eigen richting op. En ik kan beter loskomen van anderen.”

Resultaat
Je boekt je een flinke stap vooruit. 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 en begrenst je eigen ruimte.
Door anders om te gaan met je sensitiviteit nemen je energie, rust, werkplezier en prestaties
toe. Met de concrete handvatten ben je in staat dat resultaat zelf verder uit te bouwen.

Je coach: Luc de Boer
Ik ben vijftien jaar zelfstandig coach op gebied van hoogsensitiviteit
en werk. De thema’s natuur en sensitiviteit horen bij mij. Mensen
ervaren mij als iemand die scherp luistert, inventief verbanden legt en
met concrete suggesties komt. Een coach die altijd rustig blijft, maar
ook doortastend is waar nodig. ”Ik voel bij jou geen oordeel over mij”
en “ik heb er heel veel aan gehad” krijg ik vaak terug.
Aanmelden: boek online een kennismaking via www.hspcoaching.nl.
Luc de Boer consulting & coaching
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