-Coaching -

‘W
Wee
et ho
oe je
e sprreek
kt’
(C
Coachin
ng en Lo
ogopediie)
Tegenw
woordig wordt er van leidinggevenden verw
wacht dat ze zonder aarzelen snel
s
een
presentatie of toesspraak kunn
nen geven.. Niet iedereen doet dit
d even ma
akkelijk. Zo kan het
gebeure
en dat je dichtklapt
d
omdat de ze
enuwen parten spelen. Of kan he
et zijn dat je
e moeite
hebt me
et het overbrengen va
an je boodsschap. In sa
amenwerkin
ng met de lo
ogopediep
praktijken
in Balk en
e Nij Beets heeft Aepo
os een nieuw
we vorm va
an coaching
g ontwikkeld
d!
De focu
us van het coachingtra
c
aject ligt op
p de bewustwording. Met
M coach
hing bij Aep
pos ga je
de diep
pte in en wo
ordt je bewu
ust van jeze
elf en je omgeving. Verrvolgens wo
ordt er gewerkt aan
de inte
eractie mett deze om
mgeving. Do
oor beide in kaart te
t brengen
n bouw je aan je
zelfvertrrouwen. Tijd
dens dit tra
aject is het van belan
ng dat je oefent
o
met het spreke
en in het
openba
aar. In de coachingsesssies wordt dit
d vervolge
ens geëvalu
ueerd en sta
aat de vraa
ag: ‘Wat
heb jij nodig?’ centraal.
In aanv
vulling op de coaching
gsessies worrden er een
n aantal sessie ingepla
and met log
gopedist
Jolanda
a Kuper-Gjaltema. Zijj maakt je
e bewust van je ste
em, spraakk en adem
mhaling.
Bewustw
wording en
n ondersteuning op de
eze gebied
den helpt je
e om je bo
oodschap met
m rust,
ruimte en
e impact te
e brengen.
Samen zijn we ervan overtuig
gd dat beid
de elementten enorm belangrijk zzijn om goe
ed in het
openba
aar spreken.
C
Counseling
Aepos Carrière
Aepos is een organisatiea
o
adviesburea
au
hing. Aep
pos
gespecialiseerd in coach
en die beho
oefte hebbe
en
ondersteunt mense
esprek over hun carrièrre.
aan een goed ge
arren met een
e
coach
h die haarffijn
Het spa
aanvoe
elt wat er gaande is, helpt
h
je om je
carrière
epad weer in de gewe
enste richtin
ng
te krijge
en.

Lo
ogopedieprraktijken Ba
alk en Nij Be
eets
Lo
ogopedieprraktijk Balk en Nijj Beets
behandelt sinds
s
2005 jong en oud,
o
die
hiinder ondervinden van hun spraak, taal,
stem of dysle
exie. Door m
middel van therapie
t
w
mensen geholpen om
en advies, worden
ommunicere
en. Hierdoo
or wordt
beter te co
et contact met de me
ensen om hun heen
he
makkelijker.
m

eer informa
atie kan je contact
c
opn
nemen met Aepos op telefoonnum
t
mmer 0512 – 462205
Voor me
of via de mail aposstma@aepo
os.nl of info@
@logopedie
epraktijkbalk
k.nl

