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Beste allemaal,
Ik wens een ieder een mooi 2014 toe en hopenlijk een goed jaar met veel inspiratie. Met deze nieuwsbrief wil ik jullie op de
hoogte houden van mijn praktijk.
Mijn praktijk groeit meer en meer uit als een Praktijk voor professionele begeleiding op persoonlijk vlak en in het beroepsvlak.
Steeds vaker begeleid ik studenten of mensen in het werk die daarin vragen tegen komen die ze willen onderzoeken. Ik vind
het leuk dat mijn praktijk ook in deze richting aan het groeien is. Niets is mooier dan mensen en kinderen te begeleiden, en van
hun eigen talenten en vaardigheden bewuster te laten worden. Vanuit inzicht en eigen kracht worden mogelijkheden ontdekt en
keuzes gemaakt om verder te gaan met hun toekomst.

( Profielshoots: Lisenka l’Ami )
Dit is werk wat ik graag tot mijn 80e zou willen blijven doen! Ik ben voor ‘een levenlang’ leren!
Sinds sept.2013 volg ik een Post Bachelor studie van 2 jaar: Supervisiekunde in Amsterdam. Een professionele aanvulling en
verdieping voor mijn vak als Coach en Counselor. Met veel plezier volg ik deze studie en inmiddels ben ik daarmee in de praktijk
aan het werk.
Mijn twee websites zijn in de kerstvakantie weer helemaal up to date gemaakt met nieuwe teksten en foto’s. Doordat mijn
werkveld meer verschuift naar begeleiding in plaats van hulpverlening was het nodig om inhoudelijk de teksten aan te passen.
Tegelijk ben ik ook van beroepsverenigingen gaan wisselen. Dankzij de grote inzet van Jaap v/d Berg op ICT gebied zien mijn
sites er weer goed uit.
Ik verheug me erop om mijn vak als professionele begeleider in 2014 uit te bouwen. In mijn praktijk en daarbuiten.
Wat kan je van mij verwachten?
Een aanpak op maat
Een aanpak vanuit vertrouwen en afstemming met een focus op innerlijke kracht en onbewuste mogelijkheden.
Deskundigheid
Jarenlange ervaring
Als Counselor vergroot ik je eigenwaarde. Door je kernkwaliteiten naar boven te laten komen.
Als Supervisor vergroot ik je zelfsturing en professionaliteit in je beroepsrol. Door leervragen, reflectie en werkinbreng.
Als Kindercoach versterk ik het zelfvertrouwen van je kind. Ik werk vanuit de kwaliteiten van een kind: Ik kan het!
Wil je weten of deze vormen van begeleiding iets voor jou en /of je kind kan betekenen?
Bel gerust voor een afspraak of stuur geheel vrijblijvend een mail. Wie weet tot ziens,

met vriendelijke groeten, Angela de Witte

