
Meer Plezier In Je Leven En Relatie(s)!

Huwelijksvoorbereiding

• Coaching op het gebied van liefdes,- werk,-
familie- en vriendschapsrelaties

• Individuele psychosociale therapie

• Lezingen/workshops/cursussen

Werkwijze
Je kunt je per mail of telefonisch bij mij aanmelden
voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Na de
intakefase kijken we of je bij mij aan het juiste
adres bent.

Je huwelijk voorbereiden kan met een aantal
gesprekken en je kunt ook een cursus volgen. De
huwelijksvoorbereidingscursus kun je zien als een
investering in je relatie. Als jullie gaan trouwen,
is deze cursus een goede voorbereiding op jullie
huwelijk, dat hopelijk een leven lang zal
meegaan! Na de cursus heb je meer inzicht in
jezelf, je partner en je relatie. Je bent op een
leuke en creatieve manier een stap dichter naar
elkaar toegegroeid.

Voor wie?
• Als je al meerdere jaren samen bent en serieus
nadenkt over de toekomst. Misschien heb je al
een datum geprikt voor je huwelijksdag.

• Je hebt een relatie achter de rug en start met
een nieuwe relatie.

Voor verwijzers
Volgens onderzoeken is het succes van de coaching
grotendeels afhankelijk van de coachingsrelatie.
Uiteraard zijn de methodes ook belangrijk. Het
volgende is typerend voor hoe ik coach:

• Ik werk voornamelijk ervaringsgericht met de
methode Emotionally Focused Therapy.

• Indien mogelijk betrek ik de context erbij.
• Ik werk graag samen met o.a. verwijzers,
hulpverleners, predikanten, diaconaal- en
pastoraal werkers.

"Een geslaagde relatie begint niet bij het
vinden van de juiste partner, maar door zelf

de juiste partner te zijn"

"Veranderen betekent niet iemand anders
worden, maar meer jezelf"

Verrijk je Relaties is lid van
de Vereniging van Christen
Coaches en is aangesloten bij
beroepsvereniging het CAT.

Info voor zorgverzekeraar
De zorg van Verrijk je Relaties, valt onder Overige
psychosociale therapie, prestatiecode 24504.
Vergoeding voor psychosociale therapie verschilt
per zorgverzekeraar. Voor relatietherapie geldt
geen vergoeding.
CAT-therapeutnummer: CM1833-08-01-19 (level 3)
AGB-praktijkcode: 90065854AGB
Zorgverlenerscode: 90106615



Relatie- En Psychosociale Coaching

• Je loopt vast in relaties op het gebied van
vriendschap, de liefde, werk of (schoon)familie en
wilt hierin een weg vinden.

• Je hebt te maken met verlies en je wilt dit een
plek geven.

• Je voelt je onzeker en je wilt jouw zelfvertrouwen
vergroten.

• Je voelt je uitgeblust en futloos en je wilt meer
levenslust.

"Stilstaan, is de snelste manier
om vooruit te komen"

Van Relatieprobleem Naar
Nieuwe Passie
• Leiden gesprekken tot ruzie? Lukt het niet meer
elkaar te vinden?

• Willen jullie groeien in vertrouwen?
• Wil je verder met elkaar, maar weet je niet hoe?
EFT Relatiecoaching kan uitkomst bieden. Het is
echter niet alleen bedoeld als laatste strohalm. Het
kan ook dienen als middel tot verdieping van een
relatie! Ga na de website en doe de relatietest.

Herstel Na Vreemdgaan Met
Online Programma S.A.M.E.N.

• Er er in jullie relatie sprake van (virtueel)
vreemdgaan?

• Jullie relatie moet weer leuk worden? Je wilt weer
samen lol hebben? Je wilt niet meer bij alles
denken: "Het zal toch niet ...."

• Jullie willen dat wantrouwen plaats maakt voor
voorzichtig vertrouwen? Dat wanhoop plaats
maakt voor hoop en dat woede plaats maakt voor
vergeving?

Dat kan met de online lessen van S.A.M.E.N.

• Heb je al een tijdje verkering
en wil je een goede basis
leggen voor een vaste relatie?

• Wil je samen kijken of jullie
wel verder willen?

• Wil je leren omgaan met
meningsverschillen?

Verkeringscoaching

Dan is verkeringscoaching een goede stap.. Dit
zegt een stel over verkeringscoaching: "Juist
doordat we in onze verkeringstijd aan de slag
gegaan zijn met onze vragen en
moeilijkheden over en met elkaar, zien we nu
met vertrouwen uit naar de toekomst en ons
huwelijk!"

Relatiecoaching

"Kleine stapjes zijn groot als het een
vooruitgang in de goede richting betreft"

Seine 7
2911 HG Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel.: 06-27 100 306
E-mail: contact@verrijkjerelaties.nl
Webadres: www.verrijkjerelaties.nl

Psychosociale Therapie

• Je wilt orde en structuur aanbrengen in je werk.
• Je wilt je bewust worden van je gevoelens en inzicht
krijgen in jouw eigen gedrag.

• Je wilt meer zaken leren loslaten waar je niet
verantwoordelijk voor bent of waar je geen vat op hebt.

• Je wilt voorkomen dat je tijdens een gesprek dicht klapt.
• Je wilt inzicht krijgen in de oorzaken van stress.
• Je wilt assertiever worden en vertellen wat je denkt, voelt
en wilt.

• Je wilt op een juiste manier kritiek of feedback geven en
ontvangen.

Coaching en Psychosociale
Therapie
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