
Al die diëten 

      beu?         

Dan is deze leuke eenmalige 
aanbieding iets voor jou!                                                                 

 
Heb je last van overgewicht 

(BMI* >25) met eventueel nog 

bijkomende klachten zoals:  

• diabetes (type 2),  

• vermoeidheid,  

• stress, 

• overspannenheid,  

• slecht kunnen slapen,  

• overbelasting,  

en wil je graag verandering 

aanbrengen in je leefstijl? Dan 

heb ik een mooie aanbieding 

voor jou! 

* Dit kun je uitrekenen op: 

https://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-

gewicht/heb-ik-een-gezond-gewicht/bmi-meter.aspx 
 

 

  

Toelichting 
 

Om af te studeren aan de 
post-HBO-opleiding 
Leefstijl coaching wil ik je 
begeleiden bij het aanleren 
van een gezondere 
leefstijl. Hiervan maak ik 
een verslag en lever dat 
ter beoordeling in bij mijn 
docent.  
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Wat levert het 
je op? 

• Je doorloopt een individueel traject. Je 

werkt aan je persoonlijke doelen en leert 

hiermee een gezondere leefstijl aan. 

• Je groeit als persoon en in de kwaliteit 

van je leven door de intensieve 

begeleiding van een professionele en 

gecertificeerde coach. 

 

 

  

 

https://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-gewicht/heb-ik-een-gezond-gewicht/bmi-meter.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-gewicht/heb-ik-een-gezond-gewicht/bmi-meter.aspx


 

Jouw investering 

• De huiswerk opdrachten maken, die 
voor jou op maat zijn gemaakt. 
Bijvoorbeeld: enkele dagen 
opschrijven wat je eet, het uitvoeren 
van lichamelijke oefeningen en het 
schrijven van reflecties over jezelf, 
 

• Kosten:  
Geen, 
 

• Je toestemming is nodig voor: 
o een audio-opname van een 

coachgesprek* 
o en voor het geanonimiseerde 

gebruik van de gegevens 
voortkomend uit het traject*  

*Dit is verplicht vanuit mijn opleiding. 
 

 

  

Kennismaking 

Tijdens een eerste gratis 
vrijblijvend 
kennismakingsgesprek 
bespreken we jouw coachvraag 
en mijn afstudeeropdracht. Als 
er een wederzijdse klik is en we 
besluiten om samen te gaan 
werken, dan beschrijven we jouw 
doelen en hoe je deze doelen 
gaat bereiken. Hiervan maken 
we een coachplan. Ook spreken 
we af hoe vaak en wanneer we 
bij elkaar komen.  

Aanmelden 

Je kunt je aanmelden door onderstaande 

gegevens via e-mail te sturen naar 

info@proactiefcoachen.nl  

 

 

 

Naam 

Woonplaats postcode en adres 

Beroep/opleiding 

Geslacht m/v 

Leeftijd 

Gewicht 

Lengte 

 

 

 

 

  

Duo 

Willen jullie als duo* deelnemen dan kan dat. In dat geval 

worden individuele sessies afgewisseld met gezamenlijke 

afspraken. De investeringen zoals hierboven genoemd zijn dan 

op ieder van jullie van toepassing.  

* Partners, collega’s, familie, vrienden/vriendinnen 

 
 

 

 

ProactiefCoachen 
 

Voor informatie neem je contact op via: 

0631219664 

info@proactiefcoachen.nl 
www.proactiefcoachen.nl 
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