
COACHING
- burn-out
- communicatie met anderen
- conflicten met collega's, familie, werknemers
- dilemma's, moeilijke beslissingen
- leidinggeven
- nieuwe functie of werkgever
- omgaan met verandering
- omgaan met werkdruk, werk-privé balans
- positieve gedragsverandering
- stress verminderen 
- zelfbeheersing 

COUNSELING
- angsten
- depressieve gevoelens
- hechting, verlatingsangst
- hoogsensitiviteit 
- identiteit
- omgaan met emoties 
- ongewilde kinderloosheid
- overspannenheid
- verlies van relatie, job, ...
- stress 
- zelfmoordgedachten
- zingeving
 

COACHING EN
COUNSELING

NIEUW BIJ AMK essen



VERSCHIL TUSSEN COACHING EN COUNSELING

Met coaching help ik u met een positief veranderingsproces op gebieden in het leven 
waar u een duwtje in de rug kunt gebruiken

Counseling is een vorm van hulpverlening. We vertrekken vanuit uw vraag of verhaal en
gaan op zoek naar patronen die u nu belemmeren of pijn doen . Ook de relatie tussen
'gevoel' (lichaam) en ratio ('het hoofd') “ is een thema dat vaak terug komt.

In welke vorm we gaan samenwerken (meestal een mix van oefeningen en gesprekken)
is afhankelijk van uw hulpvraag.
De sessies vinden plaats in de tweede praktijkruimte van AMK essen, Heuvelplein 21 in
Essen.

OVER MIJ 

Mijn naam is Monique van de Liefvoort. Ik volgde verschillende opleidingen in coaching-
en counseling methodieken, basis-psychologie en psychopathologie, en NLP. Ik help
mensen al sinds 2009 als coach en counselor met persoonlijke kwesties, en diverse
bedrijven en organisaties met vraagstukken die te maken hebben met samenwerken,
communiceren en leidinggeven. Meer informatie vindt u op
www.moniquevandeliefvoort.com

 TARIEF

 Het tarief voor zowel coaching als counseling is 60 euro per gesprek van 1 uur.
 Er is geen tussenkomst van een ziekteverzekering of zorgkas. 

 Soms wil een werkgever de sessies in overleg vergoeden, indien de vraag verband   
 houdt  met werk. 

 Zelfstandigen kunnen de sessies meestal wel boeken als trainings- of opleidingskost.

 AFSPRAAK MAKEN

 U kunt een afspraak maken aan de de balie van AMK essen (Dreef 9 in Essen), via 
 www.amk-essen.be/contact of  of via www.moniquevandeliefvoort.com

 
 
Onz


