WERKWIJZE

Praktijk voor Coaching & Counseling
+INFORMED CONSENSUS
Gegevens coachee
Naam:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Verklaart dat zij/hij volledig is ingelicht over de mogelijkheden die Angela Vrieling
tijdens haar werkzaamheden als coach kan bieden.
Ondergetekende heeft de vragen, die Angela Vrieling aan hem/haar heeft gesteld
tijdens het intakeconsult, naar waarheid beantwoord.
Ondergetekende is volledig geïnformeerd over de kosten van de behandelingen, deze
zijn geraamd op € 133,00 (inclusief 21% Btw) per consult. Bij het eerste consult is de
richtlijn €50,00 en wordt voldaan op basis van wat ondergetekende dit waard vindt.
Ondergetekende verklaart voorts, dat hij/zij heeft ingestemd met de doelstelling van
de behandeling. Hierbij is hij/zij zich er van bewust dat het resultaat van de behandeling
(coaching) onder meer afhankelijk is van zijn/haar eigen inspanning.
Ondergetekende realiseert zich voorts dat er geen sprake is van een
resultaatsverplichting, maar een inspanningsverplichting aan de zijde van Angela
Vrieling.
Ondergetekende is op de hoogte van de vertrouwelijkheid van de informatie die
gegeven wordt; Dat wat in de praktijk wordt besproken, wordt niet gedeeld met
derden.
Ondergetekende heeft het recht op inzage in zijn/haar dossier, binnen de muren van
de praktijk.
Ondergetekende dient toestemming te geven voor het delen van informatie met
derden; huisarts, specialist, andere therapeut in geval van overdracht en/of
doorverwijzing.
Ondergetekende is van mening dat hij/zij antwoord heeft gekregen op alle vragen, die
naar aanleiding van de voorgenomen behandeling naar voren zijn gekomen.
Ondergetekende verklaart alle vragen naar waarheid te hebben beantwoord en alle
relevante informatie m.b.t. gezondheid te hebben gegeven.
Geeft WEL of GEEN toestemming om per e-mail op de hoogte gehouden te worden
van de nieuwsbrief.
Geeft WEL of GEEN toestemming voor het gebruik van naam, e-mail en
telefoongegevens, puur voor contact m.b.t. sessies, deze gegevens worden niet
gedeeld met anderen.

Ondergetekende verklaart, na het lezen van het bovenstaande en op basis van alle gekregen
informatie, tot een weloverwogen besluit te zijn gekomen om een behandeling te willen
ondergaan (een coachingssessie of -traject in te gaan).
Datum:

Handtekening coachee:

Door ondertekening verklaart de coach dat alle informatie, die nodig is voor de behandeling,
is verstrekt aan de cliënt en vergewist zich ervan dat de cliënt de informatie heeft begrepen.

Datum:

Handtekening coach:
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Uitleg werkwijze
In de eerste sessie zullen we de vraag verhelderen en daarna kun je kennismaken met
onderstaande methodes.
Een (familie)opstelling is een systemische methode om in beeld te brengen hoe je verbonden
bent met je systeem van herkomst. Daarnaast hoe je verbonden bent met de geschiedenis
van het systeem en alle gebeurtenissen die daar hebben plaatsgevonden. Verstrikkingen en
terugkerende thema’s komen aan het licht. Waardoor je inzicht krijgt in de herkomst en het
ontstaan van het probleem. Bovendien tonen deze thema’s en verstrikkingen de richting
waarin de oplossing gevonden kan worden.
Opstelling vanuit het verlangen geeft richting aan waar je naar toe wilt. We kijken wat jou
blokkeert en wat opgelost mag worden. Bij opstelling van het verlangen werken we aan het
vergroten van je autonomie. Evenals jouw vermogen om je eigen leven vorm te geven in
verbondenheid met de ander.
Deze combinatie zorgt naderhand voor rust, duidelijkheid en helderheid.
Binnen deze sessie werken we met hetgeen er ontstaat en zichtbaar mag worden.
Mijn werkwijze is dat ik de opstellingen blind neerzet, zodat ook ik niets meer kan
beïnvloeden. Vanuit dit gegeven worden mijn waarnemingen scherper om je te
ondersteunen bij het oplossen van je coachvraag.
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