
   

> Zoek je een klankbord om orde en focus in de 'veelheid van zaken' te scheppen? 

> Wil je handvatten om lastige situaties (met medewerkers, klanten) als verbinder aan te pakken? 

> Wil je je blinde vlekken onder ogen zien en aanpakken? 

> Wens je meer (zelf)vertrouwen, professionaliteit en resultaat in je werk en loop je daarin vast? 

>Wil je de taal van Verbindende Communicatie (beter) leren en succesvol kunnen toepassen? 

Praktijkgericht 

Het op maat werken aan je eigen 

vraagstukken blijkt een zeer efficiënte 

en doeltreffende manier voor je 

ontwikkeling en vooruitgang.  

Vormen waaraan je kunt denken zijn: 

het ontrafelen van situaties en 

denkpatronen (via verschillende 

methoden) en koers bepalen. 

Het uitspelen van situaties, 

verplaatsen in het perspectief van de 

ander en creativiteit aanboren. Of, 

sparren over strategieën en input voor 

jouw rol- en teamontwikkeling. 

 

Resultaten  

Na de sessie(s) heb je: 

ü helderheid over jouw behoeften, 

interactiepatronen, blinde vlekken 

of belemmerende overtuigingen 

ü oplossingen, strategieën om mee 

verder te kunnen 

ü een verrijkt palet aan tools, 

handvatten, taal, denkwijzen 

ü energie, lucht en vertrouwen 

 

 

Opties 

Een coachtraject kan bijvoorbeeld 5 of 10 

sessies zijn, afhankelijk van jouw vraag. 

Om de circa 3 á 4 weken heb je dan een 

sessie en tussendoor werk je desgewenst 

met praktijkopdrachten. Ook ’coaching 

on the job’ is een optie.  

Soms heb je aan een gesprek voldoende. 

 

Coachlocatie 

De standplaats is Arnhem (en op verzoek 

ook Utrecht). De sessie kan in overleg 

ook op een andere locatie plaatsvinden, 

bijvoorbeeld binnen de organisatie zelf.    

Coaching voor leiders, managers en bestuurders 
die verbinding willen 

 

Dan is een coachtraject of -gesprek iets voor jou.  

Coaching is een plek om even halt te houden om daarna vol inzicht en energie je weg te vervolgen. 

't Helpt je bij het kiezen van de juiste afslag. En om je team en organisatie een boost te geven.  



 Lorem Ipsum 

 

 

 

Executive coach 

Drs Nicole van Ladesteijn werkt als 

ervaren coach voor managers, leiders, 

bestuurders en directeuren.  

Bijvoorbeeld voor  het bedrijfsleven, 

maatschappelijke organisaties en 

onderwijs- en zorginstellingen.  

 

 

Nicole is expert in verbinding en 

faciliteert verder professionaliserings 

trajecten bij oa de NOS, NS, WNF, 

Arcadis en DNB.  

Ook geeft zij open en in company 

trainingen Verbindend leiderschap en 

trainingen over samenwerking en 

communicatie. Ze werkt op basis van 

het gedachtegoed Verbindende 

Communicatie, Deep Democracy en de 

’Three Principles’. 

 

 

“Ik help het ijs te breken, door mijn 
aandacht, helderheid en 
resultaatgerichtheid. Vooral leiders die 
wat willen én verbinded willen zijn, 
vormen een goede match met mij.” 
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Enkele quotes van coachees 
 
“Voor mij is Nicole zonder fratsen 
onbewust bekwaam. Ze kan heel goed 
luisteren en heeft oog voor wie tegenover 
haar zit. In ons coachingstraject hebben 
we vooral gewerkt aan (geweldloos) 
communiceren. 
Nicole liet me niet los. Ze weet waarover 
ze praat zonder betweterig te zijn, is 
belezen, op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen en liet me vrij om mijn 
eigen ontwikkeling te volgen. Kortom, 
professioneel en betrokken. Een 
meester”, aldus Anne-Marie 
Anthonissen, manager Cito.  

 
“Nicole verdiepte zich in mijn situatie en 
kon zich daarin goed verplaatsen. Ze had 
verschillende manieren en methodes om de 
probleemsituaties te benaderen. Ze gaven 
me inzicht en handvatten om de situaties 
aan te gaan en op te lossen.  
Nicole is een sympathiek, hartelijk en 
integer mens zonder drempels; ik voelde 
me veilig bij haar, gezien en gehoord. 
Daarnaast nog haar enthousiasme en 
sprankelende energie! 
Dit alles maakte, dat ik dankbaar ben, 
dat ik dit coachingstraject bij haar heb 
mogen doen", aldus een coördinator/ 
trainer van Sensoor, de landelijke 
luisterlijn. 
 

"Tijdens de coaching werd mij telkens een 
spiegel voorgehouden. Hierdoor kon ik 
mijn eigen patronen goed zien.  
Na iedere sessie ging ik met concrete 
output naar buiten, waarmee ik altijd wat 
gedaan heb. Het gaf me licht", aldus een 
senior consultant bij een non-profit. 
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Meer informatie 
Voor vragen, een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek of sessie kun 
je contact opnemen met: 
Nicole van Ladesteijn,  
06 – 26 066 546, 
nicole@communicatiewijs.nl 
www.communicatiewijs.nl. 


