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Waarom werkt het lifecoachprogramma? 

De coach die mij trainde bij de opleiding Functionele Voeding en Functioneel Coachen stopte zijn 

ervaring van duizenden ‘vlieguren’ met cliënten op het gebied van leefstijl- en lifecoaching in het 

opleidingsmateriaal. Alles is getoetst aan degelijk wetenschappelijk onderzoek. Jij krijgt de kans om 

met dit programma te werken aan jouw persoonlijke ontwikkeling.  En niet alleen op korte termijn. Jij 

krijgt namelijk inzichten en kennis waar jij een heel leven profijt van hebt. 

Life-coaching is gericht op: 

 Persoonlijke ontwikkeling 

 Stress gebruiken als krachtbron 

 Prestatiemanagement 

 Beter slapen 

 

 

 

1. Voordat we echt starten 

We hebben eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Als het wederzijds klikt, breng ik tijdens 

het intakegesprek jouw wensen en doelen verder in kaart.  

Je gaat op reis en…  

Je kunt een lifecoach programma vergelijken met een zeiltocht die je maakt. Stel je voor dat je  

een georganiseerde reis bij Coaching Vitaal boekt. Je maakt tijd vrij en je neemt je eigen bagage 

(zoals persoonlijke vaardigheden en gewoonten) mee. De navigator/coach staat voor je klaar 

gedurende deze zeiltocht. Het is verstandig om deze spannende tocht met een ervaren navigator 

te maken, zodat je zeker weet dat je het einddoel haalt. Bij de start krijg je een routekaart met de 

uitgestippelde reis en het einddoel. Onderweg krijg je opdrachten waar je tijd en aandacht aan 

moet besteden. Dit helpt jou om inzichten en overzicht te krijgen over de veranderingen die je 

moet doorvoeren om je doel te halen. 

 

Onderweg kom je obstakels tegen en verleg je af en toe je koers om te kijken of het de moeite 

waard is om die omgeving te verkennen.  Je ontdekt gedurende de reis waar jouw krachten 

liggen en welke competenties en persoonlijke vaardigheden je hebt. Is het voldoende om je 

einddoel te bereiken of kan jouw bagage worden aangevuld en versterkt?  

 

De navigator zorgt ervoor dat jij op koers blijft, de juiste focus houdt en dat je niet teveel 

afdwaalt als jij de omgeving verkent.  
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Als de wind meezit dan schiet je lekker op en vaar je recht op de doel af. Maar soms stormt het 

of is het juist windstil. Je leert handige tips en oefeningen zodat je om kan gaan met de lastige 

momenten die je tegenkomt. De mooie en gelukkige momenten geven extra glans aan je reis en 

worden ook onderdeel van je bagage. 

 

Het is de bedoeling dat jij na deze georganiseerde reis, je eigen reis kunt maken. Jij wordt 

kapitein van je eigen schip en voert met vaste hand en met zelfvertrouwen jouw eigen koers. 

 

2. Het materiaal van het lifecoachtraject 

Tijdens het traject komen de volgende hulpmiddelen/programma’s aan bod: 

• Diverse schriftelijke opdrachten ter ondersteuning, inzicht en motivatie, via email 

• 3 x per maand contact, op locatie of via skype 

• Gratis dagboek om inzichten en vragen in te noteren en een opbergmap voor de opdrachten. 

 

3. Van mij als coach kun je verwachten: 

Deskundige begeleiding en ondersteuning, een vertrouwelijke behandeling en doelgerichtheid. 

De methode die ik hanteer is motiverend en oplossingsgericht. Dat betekent dat de nadruk ligt op 

wat wel werkt voor jou, in plaats van de nadruk te leggen op wat niet werkt voor jou. Mijn rol als 

coach houdt in dat ik luister, vragen stel, verhelder en de juiste richting van het kompas in de gaten 

houd. De gesprekken zorgen ervoor dat je gaat nadenken en nieuwe inzichten krijgt. Daarnaast leer 

je nieuwe vaardigheden zodat jij met succes zelf verder kan. Het is een bewustwordingsproces dat uit 

jouzelf komt en leidt naar de motivatie om te veranderen in de richting van jouw einddoel. 

Handige tips tijdens het traject 

Het dagboek ga je gebruiken om tijdens en buiten de gesprekken om aantekeningen te maken. 

Tijdens de coachgesprekken worden zaken geanalyseerd en op een rij gezet. Er worden je wellicht 

vragen gesteld waar je niet direct antwoord op weet. Schrijf ze op zodat je er later meer aandacht 

aan kunt besteden. Naast de aantekeningen is het handig om een kort gespreksverslag te maken., 

Hierdoor houd je voor jezelf vast wat voor jou belangrijk is en kun je de rode draad in jouw proces 

ontdekken en vasthouden. 
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4. De ‘bouwstenen’ van Coaching Vitaal 
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5. Wat kost een lifecoachprogramma? 

 

De prijs van het programma is marktconform en is opgebouwd uit een uurloon, mijn expertise en het 

ontwikkelde materiaal. Coaching Vitaal zorgt voor aansluiting op het vakgebied en hanteert de 

laatste inzichten en studies. Het tarief wordt besproken tijdens het kennismakingsgesprek. Je kunt de 

tarieven vrijblijvend opvragen door een mail te sturen naar mail@coachingvitaal.nl of te bellen naar 

06 424 89 223. 

 
 Een coachgesprek is op afspraak, duurt  60 tot 70 minuten, en vindt persoonlijk of via skype plaats. 
 Er is een prijsvoordeel doorberekend in trajecten van twee en drie maanden. 
 Een opfrissessie duurt  60 tot 70 minuten en kan na een doorlopen traject worden afgesproken. 
 Een verlenging na een voedingsadvies en slaapcursus is extra voordelig. 
 De trajecten zijn gericht op lifecoaching of leefstijlcoaching 
 Een coachtraject is incl. dagboek, opbergmapje, materiaal (pdf) en wordt via e-mail toegezonden. 
 Het ondertekenen van een coachcontract is onderdeel van een coachtraject. 
 De Algemene Voorwaarden van Coaching Vitaal zijn van toepassing. 
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6. Meer informatie en een afspraak maken voor een gratis intakegesprek 

 

Mail mij voor meer informatie via mail@coachingvitaal.nl. Bel mij rechtstreeks op 06 424 89 223. Kijk 

op coachingvitaal.nl voor meer informatie over de programma’s gericht op leefstijl- en lifecoaching. 

 

Voor jouw succes! 

Met vitale groet, 

Irene Schaap 
 

 
 
Coaching Vitaal 
Beethovenlaan 39 
2421 TV Nieuwkoop 
Telefoon: 06 242 89 223 
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