Jij wil iets veranderen … samen gaan we met dat thema een hele dag coachend op pad!
SINDS

1999

Niks drie kwartier of een uurtje … samen een hele dag intensief en diepgaand aan de slag met jouw specifieke
coachvraag. Vanaf 10:00 uur sta ik voor je klaar – in mijn witte Porsche 944 uit 1986 of een ander passend
vervoermiddel – om al mijn kennis en ervaring in te zetten richting het door jou gewenste doel.
Jij kiest vooraf de bestemming van de dag en één of meerdere locaties die voor jou van speciale betekenis zijn.
Uiteraard kies je ook het thema / de coachvraag die de gehele dag *) centraal staat.

Onderweg stel ik vragen, heel veel vragen, heb ik relevante opdrachten, denk ik er zo het mijne van, overwegen
we alternatieven en meer. Om 17:00 uur zet ik je thuis af – of we hebben andere afspraken gemaakt – en mail ik je
direct de highlights die we onderweg samen hebben opgetekend.
*) coachtrajecten

Dat noem ik nog eens (kilo)meters maken.

en afspraken van
enkele uren zijn ook mogelijk.

Ik - Dick van der Vlugt (1960) - ben
afgestudeerd Informaticus, o.a. geschoold
in NLP en Systemisch Werk en sinds enkele
jaren actief als ervaringsdeskundige voor
GGZ Noord-Holland-Noord.
Vanaf 1999 verzorg ik professionele
coaching en begeleiding vanuit mijn eigen
bedrijf CC&C Creative Consultancy & Coaching.

Kwaliteit, eenvoud en plezier met diepgang zijn de
kernwaarden voor de coaching en begeleiding.
Mijn werkwijze is gebaseerd op respect en acceptatie van
de situatie zoals die nu is, weten / onderzoeken waar je
naartoe wil en een 3-tal manieren om daar te komen.
Deze visie - zie toelichting op de achterzijde – heb ik in de
vorm van een woordmerk gedeponeerd bij het voormalig
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Deze dienst is er speciaal voor jou! Wezenlijke
stappen maken op het gebied van persoonlijke
ontwikkeling, effectiviteit, plezier en daar serieus
de tijd voor nemen.
De investering voor deze bijzondere, intensieve en
waardevolle dag is “in overleg” en “naar
draagkracht”. Denk aan:
• Tweemaal jouw eigen tarief … want ik ben
jouw geld meer dan dubbel en dwars waard ☺.
• O.b.v. het resultaat … wat is het je waard !?
• Marktconform of een andere voor ons beide
passende variant … daar komen we uit.
Kies voor “Eigenwijs op Weg”
op WOENSDAG, ZATERDAG of ZONDAG
en meld je aan op info@eigenwijsheid.nl.
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Deze visie op coaching is het resultaat van meer dan 20 jaar studie en professionele ervaring … vertaald naar kwaliteit, eenvoud en plezier met diepgang.

Ik ben er van overtuigd dat de best passende en meest effectieve antwoorden al in jou aanwezig zijn. Het is de
kunst, de uitdaging én de lol om deze eigen wijsheid aan te boren en mede vorm te geven.
Michelangelo zei het al: “Het is mijn rol om beeld uit de steen bevrijden”.

Jij bepaalt het doel … en ik begeleid je op dat pad.
Ongeacht de afslagen die je neemt, de omwegen, de
pauzes en de doodlopende weggetjes … ik blijf samen
met jou mogelijke alternatieven uitwerken. Het
beoogde doel staat centraal.
Indien noodzakelijk of gewenst neem ik tijdelijk de
leiding, om daarna zo snel als mogelijk weer de
begeleidende rol op te pakken … jij zit immers aan het
stuur, samen zorgen we voor beweging!

BG-Leiding™

Mijn vorm van begeleiding is als die van een TOMTOM.
Respect voor de keuzes die je maakt … en van daaruit
verder gaan richting het gewenste doel.

Ieder mens heeft voorkeuren, veelal onbewust.
dromen

Het is waardevol om ervaring op te doen met jouw
“tegenpolen”. Naast details zien, ook de “big picture”.
Plannen én flexibel zijn in het moment. Verschillen zien
én overeenkomsten … en heel veel meer.
verleden

Kunnen (dag)dromen én de realiteit onder ogen zien.
Kennis hebben van je verleden én oog voor de toekomst.
Deze brede scope geeft je ruimte om zoveel als
mogelijk in het hier-&-nu te zijn …
het eeuwig durende

NU.

Hier-&-Nu

toekomst

realiteit

Menselijke Maat

