
Coachpool 

We z�n van waarde voor de cliënt, en samenwerkingspartners. Dat vraagt om aandacht en

onderhoud voor je eigen kracht en ontwikkeling. Als organisatie draagt MEEVivenz zorg voor de

vitaliteit van de medewerkers.

 

Coaching is een manier om duurzaam effectief gedrag te ontwikkelen, meer bewustz�n te

ontwikkelen en om meer zelfvertrouwen te kr�gen. Wanneer zowel in werk- als privéleven de

balans is verstoord, kan coaching je weer op weg helpen naar eigen kracht.

Het coachen b� MEEVivenz is één van de
mogel�kheden van reflectie als professional



Je niet tevreden bent, je wilt
verandering, maar je hebt geen idee
hoe of wat
Je in een burn-out dreigt te raken
Je steeds meer last kr�gt van
onzekerheid of weinig zelfvertrouwen
Je jouw talenten en kwaliteiten beter
wilt kunnen inzetten
Je voor iedereen zorgt en het lastig
vindt om goed voor jezelf te zorgen
Je steeds moe bent
Je het moeil�k vindt om los te komen
van je werk
Je veel ballen in de lucht houdt, en dit
veranderen wilt

Gebeurt in overleg met je teamleider of
manager, op eigen initiatief of op advies
van de bedr�fsverpleegkundige of
bedr�fsarts
Kan plaatsvinden onder werkt�d, 

Valt onder deskundigheidsbevordering
en wordt gefinancierd uit het
scholingsbudget of LBB
Kan via het algemene e-mailadres van
de coachpoule:
coachingspool@meevivenz.nl of
rechtstreeks b� een coach

Je kan denken aan coaching als:

 
 Aanmelding voor coaching:

als je teamleider of manager hiermee
akkoord is

Z�n (HBO) geschoold als coach of z�n
psycholoog/ orthopedagoog
Hebben ervaring met individuele
coaching in het werkveld
Z�n inzetbaar voor de gehele
MEEVivenz holding
Sturen niet op de inhoud van het werk

Preventief
Gericht op de vitaliteit van de
medewerker
Gericht op de vragen ten aanzien van
hun ontwikkeling als krachtige
professional
Afgestemd op de professional.
Een traject met (maximaal) 6
gesprekken binnen een periode van
circa 3 maanden

De coaches:

 
Coaching is b� MEEVivenz is:

Aanmelding 

voor coaching 

coachingspool@meevivenz.nl 

of rechtstreeks 

b� een coach.



Margriet van Beek
Je bent zelf de grootste kracht om je leven en werk richting
te geven

Je kunt doorbreken waarin je vast zit. Je mag er z�n! Werken vanuit
je kracht, vanuit verlangen of z�n er juist oude patronen die je hinderen 
om goed tot je recht te komen.

Waartegen zeg j� graag Ja! Of juist Nee! Ik help je om je weer bewust 
te maken wat je zelf al weet en hieraan vorm te kunnen geven. 
Margriet.VanBeek@meeplus.nl

Elke Eggens
Don’t think too much, just do what makes you happy
 
Lekker praktisch, nuchter en met humor. Met geregeld een oefening 
of metafoor, door middel van ACT voor meer psychologische flexibiliteit.

Binnen ACT leer je om vriendel�ker om te gaan met alles wat je denkt, 
voelt en ervaart. Door het zinloze gevecht met vervelende gedachten, 
emoties en lichamel�ke sensaties te stoppen, ben je meer in staat om je 
aandacht te richten op de dingen die je echt belangr�k vindt in het leven.                   
Elke.Eggens@meeplus.nl

Joke de Vries

Het is steeds weer een fantastische uitdaging om samen met de ander
oplossingsgericht de (aanwezige) krachtbronnen te (her)ontdekken en 
in verbinding met elkaar te werken aan het gewenste doel.
Joke.devries@meevivenz.nl

Magda Slimmens

Wil je meer ontspannen z�n en jezelf beter kunnen concentreren? 
Wil je je grenzen beter leren bewaken? Assertiever worden? 
Of heb je een ander doel? Dan is coaching iets voor jou. 

Zelf ben ik gespecialiseerd in stress- en burn-outcoaching. No-nonsense, soms
confronterend, maar alt�d met jouw belang en jouw doel als uitgangspunt. 
Magda.slimmens@meemantelzorg.nl
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