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Iedereen wil gelukkig zijn en een zo goed mogelijk 
leven leiden. Maar het lukt niet iedereen om dat voor 
elkaar te krijgen. Het kan zijn dat je niet goed op je 
plek zit in je baan, maar je weet niet precies wat je 
dan wél wil. Of je bent niet tevreden over je huidige 
leven en bent op zoek naar zingeving. Of je ervaart 
stress of hebt zelfs een burn-out. Wel eens aan een 
coach gedacht?

Titia de Vries is coach en begeleidt mensen naar een 
 positieve verandering in hun leven. Titia: 'Ik bied geen 
oplossingen voor problemen, maar begeleid het proces 
naar zelfontwikkeling. Soms kan aandachtig luisteren of 
doorvragen al iemand helpen. Dan voelt de ander zich al 
goed doordat die zich kan uitspreken. Maar een andere 
keer geef ik adviezen, of confronteer ik iemand ergens mee, 
zodat de cliënt er zelf mee aan de gang kan gaan. Het zorgt 
voor nieuwe inzichten. Het gaat niet om het veranderen 
van iemands karakter, maar om het veranderen van niet-
effectief gedrag. Met een traject van ongeveer 5 gesprekken 
is het meestal zo dat een cliënt weer op de rit komt.'

Wanneer je een aanvullende zorgverzekering hebt,  
is het mogelijk dat de sessies deels vergoed worden.  
Kijk daarvoor in je polisvoorwaarden onder 'complemen-
taire zorg /  psychosociaal consult'. Maak een afspraak voor 
een  vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Zet de verandering  
in met een coach

Je krijgt 
 nieuwe 
 inzichten  
over jezelf

Clarity Coaching
Titia de Vries
Oostzijde 202, 1502 BN Zaandam  •  06-40381640
info@claritycoaching.nl  •  www.claritycoaching.nl

Succesvolle verandering
Wanneer je je inschrijft op de nieuwsbrief, kun je het 
gratis e-book '6 stappen naar succesvolle verandering' 
van Titia downloaden. In dit laagdrempelige zelfhulp-
boek staan tips waarmee je je gedrag kunt verande-
ren door er op een bepaalde manier naar te kijken. 
Hiermee kun je een ongewenste situatie veranderen.

‘Een warm bad, met af en  
toe de confrontatie’
‘Ik beveel Titia van harte aan: met haar persoonlijk-
heid en vaardigheden geeft ze je een gevoel van 
vertrouwen in jezelf. Dat zorgt ervoor dat je je zoekpad 
aankunt. Daarnaast had ik het idee dat ik Titia 100% 
kon vertrouwen.
Ik heb de begeleiding van Titia als een warm bad 
ervaren, met af en toe de confrontatie waardoor ik 
inzichten kreeg. Ik voelde me daarnaast geaccepteerd 
om wie ik ben. Concreet heeft het me opgeleverd dat 
ik duidelijkheid kreeg in mijn situatie: waar zijn mijn 
grenzen, wat zijn mijn verwachtingen en welke stap-
pen moet ik gaan ondernemen om tot een gelukkig 
leven te komen.
Ik ben haar dankbaar dat ze mij weer een positief mens 
heeft gemaakt. Ik heb weer vertrouwen in de toekomst 
en ik zie in dat ik de potentie in mijzelf heb.’

 - Anne de Jong, 
maatschappelijk werker, Wormerveer

Doelgericht werken aan jouw probleem
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