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”Ik wil graag gaan coachen maar ja... 
er zijn al zoveel coaches, wie ben ik? 

Wat heb ik te brengen?”
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Die vraag heeft ons geïnspireerd om het traject 
De Unieke Coach te ontwikkelen. 

Een traject voor iedereen die de vaardigheden en de drive 
heeft om bij te willen dragen aan de ontwikkeling van an-
deren. 

Niet met een vast programma of een vaste methodiek maar 
door afgestemd en op maat te werken en dit door te geven. 
Omdat ieder mens anders is gaan wij in De Unieke Coach op 
zoek naar authentieke kracht.

Wat is jouw unieke waarde? 

Iedereen heeft kwaliteiten, persoonlijke eigenschappen en 
een uniek levensverhaal boordevol ervaringen. De combi-
natie van deze drie maakt dat jij jouw unieke zelf bent. 

Wij verbinden die ervaringen en verhalen met de drive en de 
vaardigheden om bij te willen dragen aan de ontwikkeling 
van anderen. 

Dat is waar coaching op gericht is, om mensen die dat zelf 
willen te begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling. 

Juist omdat ieder pad uniek is kan het fijn zijn om zo nu en 
dan eens met een gids te sparren. Een gids die onafhankelijk 
is, onbevooroordeeld is, zijn of haar mening ondergeschikt 
maakt aan het persoonlijke proces. Zodat iemand dichter bij 
zijn eigen spoor komt.

Wij weten dat iedereen alles al in zich heeft om gelukkig 
en vrij te leven en datgene te doen waar de energie 
stroomt. 

Inleiding De Unieke Coach
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Vaak zit dat echter verstopt onder laagjes erva-
ringen van verdriet en soms ook beschadigingen. 

Hoe mooi is het dat je mag bijdragen aan het proces 
van opruimen en helen en mensen weer op weg helpt naar 
geluk en vrijheid? 

Wat ons betreft kunnen er geen coaches genoeg zijn! Wij 
vinden het toch wel één van de mooiste missies op aarde. 

Daarom De Unieke Coach 

Een uniek en waardevol traject

Een investering in jezelf 

Een ontmoetingsplek voor mensen met een missie

De missie om de wereld een beetje mooier te maken door 
actief bij te dragen aan het ontwikkelen van ieders mogelijk-
heden en kwaliteiten.

Een wereld waar mensen kunnen worden wie zij al zijn. Door 
ze bewust te maken van hun eigen authenticiteit en hun  
eigen kracht zodat ze de keuzes kunnen maken die daarbij 
passen. 

Wij delen onze missie, onze passie en onze bijzondere ma-
nier van werken graag met jou door middel van dit traject.
Om je toch alvast een indruk te geven van onze aanpak delen 
wij in deze e-story een aantal voorbeelden met jou.

Veel plezier en wij ontmoeten je graag.

Inleiding De Unieke Coach
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“Aansluiting vinden bij anderen betekent 
niet dat wij moeten veranderen 
wie we zijn. Het vraagt juist van ons 
dat we zijn wie we zijn.”
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We laten je de waarde van jouw ervaringen en 
van jouw levensverhaal ontdekken.  

Dit maakt jou tot wie je bent.

Het ontwikkelt empathie en compassie.

Het is een inspiratiebron voor anderen.

Het verbind je met jezelf en met de mensen die resoneren op 
jouw verhaal.

Jouw ervaringen kun je vertalen naar thema’s zoals  
vertrouwen, eenzaamheid, faalangst en nog zoveel meer. 

Die thema’s zijn sleutels naar herkenning, erkenning en  
authenticiteit. Het hoort bij jou, het vormt jou, het maakt jou 
tot wie jij bent en het raakt de mensen die zich herkennen in 
de thema’s.

In verbinding zijn
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“Het is mij echt gelukt om te 
verwoorden wat ik te bieden heb 
 en wat mij uniek maakt.”
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Welke situatie of ervaring heeft jou gemaakt 
tot wie jij nu bent?

 
We gaan op zoek naar jouw verhaal. Het verhaal dat jouw ge-
vormd of misschien zelfs wel beschadigd heeft. 

Het verhaal kan een allesomvattend moment zijn uit je leven. 
Maar het kan ook meerdere momenten omvatten.
Het kan bol staan van liefdevolle ervaringen of een aaneen-
schakeling van verdriet en verlies zijn. 

Of alles wat daar tussen zit. Hoe het ook is, het is jouw verhaal, 
jouw beleving, jouw werkelijkheid. 

Wij nodigen je uit om jouw verhaal met ons te delen. Om 
kwetsbaar krachtig te zijn. Dat is waar het voor ons begint.

Vaak zijn de heftige gebeurtenissen, verdrietige ervaringen, 
die ervaringen waar je het juist niet over wilt hebben. Waar 
jij je misschien wel voor schaamt. 

Wat ons betreft ligt daar de sleutel naar jezelf. Naar accep-
tatie, erkenning, energie en authenticiteit.
 
Iedere ervaring raakt eigenschappen en vaardigheden aan 
waar jij je anders niet bewust van was. Het is die combinatie 
van ervaringen, talenten en jouw persoonlijkheid die jou maken 
tot wie jij bent. Er is maar één jij! 
Naar die verborgen informatie gaan we op zoek met de 
sleutel momenten.

Zodra jij je verborgen verhalen in het licht brengt kun 
je er kracht uit halen voor jezelf en uiteindelijk ook 
weer voor anderen. 

Sleutelmomenten
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“Elke nee is oké, zolang het maar 
een ja is tegen jezelf.”
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Hoe vaak zeg jij JA tegen jezelf? 

Wij gebruiken vaak de metafoor van het zuurstofkapje 
dat voor je gezicht komt te hangen bij een vliegtuig in nood. Je 
plaatst het eerst op je eigen gezicht voordat je anderen gaat 
helpen. 

Zo is het ook in de dagelijkse praktijk. Eerst jij dan de rest. 
Want hoe steviger jij met jezelf staat, hoe gelukkiger je bent, des 
te meer energie heb jij dan om iets voor anderen te betekenen.

Wij laten je graag ontdekken dat je volmondig JA tegen jezelf 
mag gaan zeggen en hoe jij met NEE om wil gaan.

Wanneer jij wil werken met mensen die willen en die op een  
bepaalde manier bij jou passen dan kan een NEE en een JA 
tegen jezelf heel waardevol zijn. 

Die JA tegen jezelf kan soms ook best lastig zijn. Helemaal 
als je omgeving iets anders van jou vraagt of verwacht, je  
financiële druk voelt of misschien heb je wel een hele andere 
reden waarom het voor jou lastig is. 

De kans is dan best groot dat je ja zegt tegen een ander en 
nee tegen jezelf. 

Samen met jou onderzoeken wij hoe jij de JA tegen jezelf 
kunt ontwikkelen zodat je de mensen aantrekt die bij je passen.

Ja tegen jezelf

De Ontwikkel Cirkel   |    De Unieke Coach 2021



De Ontwikkel Cirkel   |    De Unieke Coach 2021



WWW.DEONTWIKKELCIRKEL.NL

Wil jij...?

Omdat wij intuïtief en afgestemd werken maak je 
tijdens onze sessies de ontwikkeling door die bij jou past.

Dus wil jij de stap zetten om te gaan coachen?

Of je verder ontwikkelen als coach?

Je bent van harte welkom.

Kijk op onze site voor actuele data, 
om je aan te melden of om contact 
met ons op te nemen. 

https://deontwikkelcirkel.nl/themas/de-ondernemers-cirkel/de-unieke-coach/

