
Coach op
maat
Persoonlijke
ontwikkeling voor
manager en team 



Jullie bedoeling
OPTIMAAL TOT JE RECHT KOMEN IN JE WERK

Jullie willen mensen optimaal tot hun recht laten komen in hun werk. Tegelijk staan

prestatiedoelen en efficiency hoog op de management agenda. Van (beginnend)

management wordt verwacht dat ze verbindend en coachend werken én zorgen dat

teams alle kansen grijpen om zichzelf en de organisatie te ontwikkelen. Dat vraagt

veel van de communicatieve vaardigheden en kwaliteiten van jullie mensen. Voor de

momenten dat management spanning ervaart bij zichzelf of in de samenwerking met

de ander zoeken jullie hulp.  
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Mijn bedoeling
OPTIMAAL TOT JE RECHT KOMEN IN JE WERK

Ik help (startend) managers en teams om de zaak weer scherp te krijgen. Ik ben er

voor professionals die de lat hoog leggen en zich willen ontwikkelen zonder hun

eigenheid te verliezen. Voor mij staat diversiteit, in alle vormen en maten, hoog in het

vaandel. Diversiteit van perspectief is een essentieel ingrediënt voor gezonde

organisaties. Mijn coaching richt zich op het versterken van wat er al (onbewust) is en

geeft nieuw perspectief en ruimte zodat mensen zelf verder kunnen.  Mijn werkwijze is

doelgericht en kijkt naar het beter leren omgaan binnen het heersende systeem.



Van coachend leiders en hun teams worden uiteenlopende competenties gevraagd op

verschillende niveaus. Als het 'mis' gaat spelen vaak onbewuste denkbeelden,

overtuigingen en verwachtingen een rol. In mijn coach trajecten staan we stil bij het

geheel van weten, denken en voelen met als doel zichtbaar ander gedrag. Persoonlijke

ontwikkeling in de breedste zin. Ik noem enkele voorbeelden:

Onderwerp van gesprek 
Hoe kan ik....?
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Stress en burnout

preventie

Wat hoort wel/niet bij mijn rol?
Hoe leer ik beter prioriteren?
Hoe reageer ik beter op conflicten?
Hoe bewaak ik beter mijn grenzen?

Hoe krijg ik anderen mee?
Hoe motiveer ik anderen?
Hoe verbeter ik de samenwerking?
Hoe zorg ik dat mensen zich gewaardeerd voelen?

Effectieve

communicatie

Wat wordt mijn volgende stap?
Wat voor werkomgeving past bij mij?
In welke rol kom ik tot mijn recht?
Hoe profileer ik mijzelf sterker?

Loopbaan

Wat zijn mijn talenten?
Hoe leer ik mezelf waarderen?
Hoe ga ik effectiever om met spanning?
Hoe word ik wendbaarder in nieuwe situaties?

Onzekerheid



Vanuit mijn opleiding Professionele Coaching ben ik geschoold in de 5 kritieke

succesfactoren van een van de invloedrijkste executive coaches,  Marijke Lingsma. Een

model waarin alle bewezen onderdelen van een optimale leeromgeving aan bod komen.

Ik koppel ze op maat aan een leervraag die ik samen met coachee én leidinggevende bij

de intake definieer. Vaak duurt een traject ongeveer 7 sessies. Na 3 maanden doe ik

altijd een follow-up. 

Meer informatie op www.yacoaching.nl/mijn-werkwijze

Mijn werkwijze
Coachen vanuit eigenaarschap en het systeem

Ilse: “Yvette is als coach erg goed in de juiste
handvatten geven zodat je zelf tot een oplossing
komt. Meerdere keren had ik het gevoel dat ik
vastzat in een bepaald patroon maar niet wist
hoe ik dit moest doorbreken. Tijdens de sessie
werd hier dan bij stilgestaan. Yvette begeleide
mij om het juiste pad te bewandelen, maar het
was uiteindelijk ikzelf die het patroon wist te
doorbreken en vervolgens te herkennen."
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http://www.coachboulevard.nl/


Over mij

Na 18 verhuizingen in binnen- en buitenland in

mijn eerste 35 jaar kan ik zeggen dat ik ben

geland. Samen met mijn man en dochter woon ik

in Utrecht aan de rand van de stad.

Ik studeerde bedrijfseconomie aan de

Universiteit van Maastricht met als specialisatie

organisatiekunde en strategisch management.

Toen al had de menselijke kant van

bedrijfsvoering mijn interesse. Na 25 jaar

(internationale) carrière in consultancy en de

marketing en communicatie ben ik nu terug ‘op

het honk’. Lessen geleerd uit die rollen en mijn

ondernemerschap gebruik ik nu als coach.

Mijn lat ligt hoog. Ik ben geaccrediteerd door de

Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO)

en sta als kwaliteitscoach ingeschreven in het

StiR register.

Ik beschik over eigen praktijkruimte in Utrecht.

Meer over mij op www.yacoaching.nl/over-mij.

Of bel me op 06 27 077 109 om meer gevoel te

krijgen bij wie ik ben.

Yvette van Aarle

https://www.nobco.nl/coach/zoeken
https://www.pe-online.org/peapp/public/PointsOfInterest/657


Mensen vinden hun weg vaak naar mij op het moment dat ze net een meer

verantwoordelijke baan hebben of juist willen. Momenten waarop ze zich wat onzeker

voelen en geholpen zijn met een luisterend oor. Ik daag uit om anders te kijken en

denken zodat ze weer met vertrouwen en regie zelf verder kunnen. 

Meer hierover op www.yacoaching.nl/individuele-coaching

Individuele coaching
Hernieuwd perspectief en vertrouwen
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Isla: “Traject ingegaan met Yvette
over vraagstukken in mijn

professionele carrière. Het proces
had interessante ontwikkelingen
en was een mooie eye-opener. De

balans is opgemaakt en ik heb
concrete stappen om mee verder

te gaan. Dank daarvoor!”



Als team coach kijk ik nooit alleen naar de communicatie tussen mensen maar ook naar

het systeem, de context, en de onderstroom van het team. Aandacht gaat uit naar de

zaken die nodig zijn voor optimale teamprestaties: doel, verbinding, autonomie,

competenties en plezier. Ik doe alleen maatwerk trajecten van meerdere sessies zodat

het geleerde wordt geoefend en beklijft. 

Meer hierover op www.yacoaching.nl/team-coaching

Team coaching
Wendbaarheid en weerbaarheid vergroten
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Kristel: “Als coach ben je
rustig en neutraal. We
hebben je allemaal als
prettig ervaren en met

die verschillende
persoonlijkheden is dat

altijd afwachten.”



De AEM-Cube assessment methode die ik gebruik is uniek omdat het de context van het

team in relatie zet tot ieders natuurlijke kwaliteiten. Het brengt de kracht van het team

in beeld, maar ook eventuele blinde vlekken. De achterliggende visie is de wetenschap

dat diversiteit in perspectief een kritieke succesfactor is voor goed lopende teams.  

Meer hierover op www.yacoaching.nl/team-assessment.

Team in beeld
Breng kwaliteiten met elkaar in verbinding

www.yacoaching.nl



Contact
Telefoon: 06 27 077 109

Email: info@yacoaching.nl

Website: www.yacoaching.nl

LinkedIn: www.linkedin.com/in/yvettevanaarle


