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Onze visie op coaching
Groei op identiteitsniveau vraagt om interventies op alle 
aspecten van ons functioneren: mentaal, emotioneel, fysiek 
en sociaal. dOorsprong werkt daarom zowel met een rijk arse
naal aan cognitieve analyse en interventiemethoden als met 
een instrumentarium dat zicht geeft op veelal onbewuste 
denk en gedragspatronen. 

Een belangrijk onderdeel van de coaching is het meten van 
je gedrags en gedachtenpatronen a.d.h.v. het LSI persoon
lijkheidsprofiel (van Human Synergetics®). Dit profiel geeft 
helder weer wat je overtuigingen, principes, gedragingen 
en opvattingen zijn over jezelf. Tevens laat het zien welke 
nieuwe, zelfbewuste mogelijkheden je hebt in je huidige en 
toekomstige werk en leven.

De Levenskracht Coaches van dOorsprong begeleiden 
met uiteenlopende werkvormen je persoonlijke ont
wikkelingsvraag.  Zij zijn gekwalificeerde en senior profes
sionals die in een sfeer van betrokkenheid, respect en ver
trouwen, ieder op hun eigen wijze invulling geven aan het 
coachingstraject. 

Ontwikkelingsvragen zijn bijvoorbeeld:
•	Hoe en waarmee geef ik concreet invulling aan mijn moti

vatie om mijn toekomstige werk effectief en met plezier te 
kunnen blijven doen?

•	Hoe vergroot ik mijn zelfvertrouwen op en in mijn werk?
•	Hoe maak ik inzichtelijk wat mijn persoonlijke belemme

ringen zijn die de ontwikkeling en vaardigheden in mijn 
werk in de weg staan? 
 
 
 
 
 
 
 

•	Hoe creëer ik (een betere) balans tussen werk en privé?
•	 Hoe vergroot ik mijn zelfkennis en zelfbewustzijn om daar

mee mijn vakkennis op peil te houden en/of te verbeteren?
•	Hoe vind ik mijn innerlijke motivatie ter verbetering van 

mijn werkzame leven?
•	Hoe kan ik communiceren vanuit kracht i.p.v. (on)macht 

en hoe verbreed ik hiermee mijn vaktechnisch en per
soonlijk vocabulaire?

•	Hoe kan ik mijzelf beter presenteren en waarom blokkeer 
ik dan soms (tevens met oog op toekomstig beroep na 
reorganisatie)?

•	Wat zijn gevoelens en emoties, hoe hebben deze invloed 
op mijn functioneren en het kunnen benutten van kennis 
en vaardigheden, hoe kan ik deze integreren ter verbre
ding van mijn vakkennis?

•	Hoe maak ik een persoonlijk actie en stappenplan ter ver
breding van mijn vakkennis en vaardigheden op korte en 
langere termijn om hiermee mijn huidige en/of toekom
stige werk beter te plannen en te behouden?

Werkwijze
Het traject bestaat uit een intake en 3 vervolggesprekken 
van 1,5 uur. In de intake maken we nader kennis en onder
zoeken we je ontwikkelingsvraag. Samen formuleren we 
een realistisch coachdoel. In de vervolggesprekken gaan we 
hier concreet mee aan de slag.

Resultaten
Dit traject is gericht op mensen die hun professionele  
ontwikkeling meer kracht willen geven door naast  
vakkennis ook de persoonlijke kant van het menszijn te 
benutten in het eigen functioneren. Je leert daarmee je 
vakkennis en –vaardigheden beter te benutten, effectiever 
en efficiënter te werken, en besluitvaardiger en met meer 
zelfvertrouwen je werk te doen.

Op bepaalde momenten in je loopbaan kun je baat hebben bij persoonlijke coaching. Samen met een coach onderzoek je je 
persoonlijke ontwikkelingsvraag om je kennis en vaardigheden binnen je werk op peil te houden, ook naar de toekomst gericht. 
Daarbij ontstaat er voortschrijdend inzicht in het eigen functioneren en in je kwaliteiten en talenten, belemmeringen en valkuilen. 
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Ronald Bouter
(1965) 
 
coachpraktijk 
Zoetermeer 

•	Gedurende 15 jaar directeur/eigenaar 
Aannemersbedrijf Bouter Bouw (verkocht 
in 1997)

•	Oprichter (2003) en directeur van dOor
sprong, instituut voor Levenskracht en 
Inspiratie

•	Opleiding psychoenergetisch therapeut/
coach (3 jaar)

•	Opleidingen op het gebied van Groeps
dynamica en Systeemleer, Gestalt en NLP

•	Hypnotherapie (National Guild of Hyp
notists), Transactionele analyse en de 
trainersopleiding bij het IAS (Institute for 
the Application of Social Sciences)

•	Systemisch geschoold: opleiding familie 
en organisatieopstellingen gebaseerd op 
de methode Hellinger bij I. Thorsten Preiss

•	Verdieping in bewustzijnsleer Past Reality 
Integration (PRI)

•	Gecertificeerd en geautoriseerd gebruiker 
van het Levensstijlen Inventarisatie profiel 
(L.S.I.) van Human Synergetics ®

•	Kernwaarden: echtheid, levens-
kracht, realisme en humor

Karin van de 
Kerkhoff
(1961)  
coachpraktijk 
Landsmeer en op 
locatie in Den Haag 
en Haarlem

•	 Gedurende 6 jaar werkzaam als voor
lichter en communicatieadviseur in het 
bedrijfsleven, vanaf 1998 werkzaam als 
zelfstandig coach/mediator onder de 
naam Approach Coaching & Mediation, 
o.m. in samenwerking met dOorsprong

•	 Afgestudeerd als sociaal pedagoog (UvA) 
met hoofddomeinen: losmaking van het 
gezin en de overgang van school naar werk

•	 Aanvullend geschoold in relatie en 
gezinstherapie (UvA psychologie), 
conflicthantering en bemiddeling 
(NIP/NMI), systeemdenken (Interactie
academie Antwerpen), ontwikkelings
pychologie, persoonlijkheidsleer en 
psychopathologie

•	 Permanente educatie o.m. stress/vitali
teitsmanagement, energetisch lichaams
werk (Kitraining, mindfulness, houding 
en beweging), Imaginatie, dilemmacoa
ching, Voice Dialogue (ITP), Persoonlijk 
Leiderschap en leidinggeven

•	Gecertificeerd en geautoriseerd gebruiker 
van het Levensstijlen Inventarisatie profiel 
(L.S.I.) van Human Synergetics ®

•	Kernwaarden: vertrouwen, energie, 
helderheid, liefde&lef

Anite Jonkers
(1958) 
 
coachpraktijk 
Berkel-Enschot en op 
locatie in Loonse en 
Drunense Duinen

•	Gedurende 10 jaar zelfstandig  
ondernemer in de modebranche

•	Opleiding energetisch therapeut/ 
vitaliteitscoach

•	Opleiding gedragstherapeutisch werker
•	Opleiding Mindfulness bij  

See true Amsterdam (leer van Kabat Zinn)
•	Workshop geweldloze communicatie  

M. Rosenberg
•	Cursusleider in de Basisprogramma en de 

Leergang voor (para)medici bij een gezond
heidscentrum in België gecombineerd met 
een eigen praktijk als energetisch therapeut 
gedurende 7 jaar

•	Gecertificeerd yoga docente in Hata en Critical 
Alignment yoga aangesloten bij de neder
landsevereniging van yoga docenten. Opge
leid bij de blikopener en Gert van Leeuwen

•	Tweejarige opleiding Familie en Organisa
tieconstellatie door diverse docenten van 
het Hellinger Instituut Duitsland

•	Opleiding Psychosociaal therapeut (Gradatim)
•	Verdieping in bewustzijnsleer Past Reality 

Integration (PRI)
•	Gecertificeerd en geautoriseerd gebruiker 

van het Levensstijlen Inventarisatie profiel 
(L.S.I.) van Human Synergetics ®

•	Gekwalificeerd teamleider in de verslavingzorg
•	Eigen praktijk Free Body Free Mind
•	Kernwaarden: openheid, kracht,  

energie, lichaamsbewust en empathisch

Contact/inschrijving
Onze gekwalificeerde Levenskracht Coaches zijn ervaren 
professionals die in een sfeer van betrokkenheid, respect  
en vertrouwen, ieder op hun eigen wijze invulling geven 
aan het coachingstraject. Jij en je ontwikkelingsvraag 
staan hierin centraal. Wil je nadere informatie, neem dan 
vrijblijvend contact met ons op via 06-52 044 211 of 
info@doorsprong.nl (www.doorsprong.nl).
 

Locaties
De oriëntatie vindt plaats op locaties in Den Haag, 
Landsmeer, Tilburg en Zoetermeer. Ook kan je er voor  
kiezen de oriëntatie al wandelend te laten plaatsvinden.

* Deze opleiding is te vinden binnen het aanbod van Learning-                   
   ville (KPN en Rabobank academy) onder de opleidingscode: 
   EX-DRS-DS 30
 


