
Beter 
op zoek gaan, 
dan 
altijd 
gewacht.
Stef Bos

Werk- en loopbaancoach 
Mijn praktijkruimte is een heerlijke plek die rust en ruimte biedt om even 
afstand te nemen van de dagelijkse beslommeringen. Ik ben er als coach 
voor mensen met werk- en loopbaanvragen. Tevens ben ik professioneel 
sparringpartner.

Handanalyse
Daarnaast werk ik als handanalist. Handanalyse bied ik aan als een op 
zichzelf staande dienst. Waar gewenst pas ik deze toe in coachingstrajecten. 
Dit kan heel aanvullend zijn. Handen worden ook wel de spiegels van onze 
ziel genoemd. Ze laten zien wie we in wezen zijn. 

Locatie en Parkeren
Mijn praktijk is gevestigd achter 
ons huis aan het Olland 12 in 
Rietmolen. 

Normaliter is er voldoende 
parkeergelegenheid. 
Bij workshops is het verzoek om 
de auto te parkeren op het plein 
naast de kerk in de Pastoor C.M. 
van Everdingenstraat 34 
te Rietmolen. 

Als je in noordelijke richting 
loopt, voorbij de basisschool, is 
het Olland de eerste weg links. 
Deze weg inslaan en volgen tot 
het eind. De praktijk is achter het laatste huis aan de rechterkant. 

Marga Essink
Het Olland 12
7165CD Rietmolen
M 06-22065566
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Coaching bij werk en loopbaan 
De kern van coaching is voor mij de ander te helpen om antwoorden te vinden op 
vragen die hij of zij alleen zelf kan beantwoorden. Ik doe dat door te luisteren, te 
observeren en terug te geven wat ik waarneem, het stellen van de juiste vragen of 
het laten doen van opdrachten die inzichten opleveren. 

Voor mij gaat coaching altijd over situaties die werkgerelateerd zijn. Mensen die 
sterker willen staan in hun functie of in hun werkomgeving zijn welkom in mijn 
praktijk. Bijvoorbeeld managers die zich krachtiger willen positioneren om daar-
door prettiger en effectiever te kunnen werken. 
Of professionals die in hun 
groep een andere rol ver-
vullen en die hun visie op de 
juiste manier voor het voet-
licht willen brengen. 

Ander werk? 
Ik help mensen die op zoek 
zijn naar ander werk, maar 
die niet goed weten welk 
werk bij hen past. 
Via gesprekken en door het 
toepassen van coachings-
methodieken help ik om 
antwoorden te vinden op de 
vragen: 
Wie ben ik? 
Wat kan ik? 
Wat wil ik?

Hoe kan ik solliciteren? 
Waar gewenst help ik met het opstellen van documenten die nodig zijn om te 
solliciteren. Denk aan het opstellen van een goed CV, een sollicitatiebrief en het 
maken van een linkedIn profiel. 

Werkwijze 

Iedere coachingsvraag begint met een kosteloos verkennend gesprek. Ik hoor 
dan graag over de huidige en de gewenste situatie. Vervolgens vertel ik over mijn 
diensten en onderzoeken we welke methodiek of welk traject passend is. Op basis 
daarvan breng ik een voorstel en offerte uit. 

Professioneel sparren 
In sommige gevallen is er geen specifieke coachingsvraag, maar is er wel 
behoefte om te sparren over een werksituatie. Zo kan ik iemand die voor een 
moeilijk gesprek staat helpen om het doel scherp te stellen of de juiste woorden 
voor de situatie te vinden. In andere gevallen luister ik naar het verhaal en stel ik 
verdiepende vragen waardoor de ander weer nieuwe oplossingsrichtingen ziet. 
Sparren kan ad hoc en zodra iemand het nodig heeft. In andere gevallen vinden 
mensen het fijn om periodiek een gesprek te hebben.
Bij professioneel sparren sluit ik me aan bij de vraag van de ander. Bijvoorbeeld 
door te luisteren, structuur aan te brengen en te reflecteren wat ik hoor, zie en 
voel. Indien gewenst maak ik na afloop een kort verslag met de uitkomsten en 
afspraken. 

Werkwijze
Het eerste gesprek is vrijblijvend en kosteloos. Iemand kan ervoor kiezen om 
formeel kennis met mij te maken maar het is ook mogelijk om meteen ter zake 
te komen.  
Na dat eerste gesprek bespreken we de behoefte voor eventuele vervolggesprek-
ken. Op basis daarvan breng ik een offerte uit. 

Handanalyse 
Door de eeuwen heen hebben mensen handen bestudeerd en is kennis verdiept. 
Door het lezen van handen kan ik karaktereigenschappen van mensen zien. Maar 
ook hun kwaliteiten, valkuilen en hulpbronnen. 
De basis van een individuele handanalyse is het maken van afdrukken van handen. 
Deze bestudeer ik en vervolgens ga ik in gesprek over wat ik lees. Heel vaak vertel 
ik datgene wat de persoon diep van binnen al weet. Maar door het te lezen en te 
benoemen wordt het bewustzijn vergroot. Er is nooit iets goed of fout en de per-
soon zelf kan besluiten of deze met verkregen inzichten aan de slag wil of dat het 
goed is zoals het is. 

Workshop handanalyse
Met veel plezier verzorg ik workshops over handanalyse. Tijdens een workshop 
maak ik afdrukken van de handen en leer ik deelnemers kijken volgens de leer van 
de handanalyse. Daardoor doet men inzichten op over zichzelf en vaak ook over 
elkaar. 
Soms is het inpasbaar dat ik aansluitend nog korte individuele analyses geef. 
Een workshop handanalyse is heel geschikt voor bijvoorbeeld families, vrienden 
of collega’s die elkaar graag op een andere wijze leren kennen. 


