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Leonardus Bisterbosch, personal coaching 
 
 
 

Stop al je zorgen in je plunjezak 

en stap vervolgens weer opgewekt je verdere leven in. 

 

Was het maar zo simpel? Wel ,soms lijkt het  zo eenvoudig.  Maak  je zorgen overzichtelijker en kijk  

weer bewust naar de fijne kanten van het leven. 
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Waarom een personal coach? 

Je doet je best en toch loopt het niet zoals je wilt. 

 Het lukt je niet om te stoppen met piekeren en somberen. 

 Je loopt vast in negatieve gedachten.  

 Je voelt stress en onrust.  

 Je hebt problemen op allerlei gebied die leiden tot conflicten, boosheid, vermoeidheid of 
slapeloosheid.  

 Je hebt een burn-out. 

 Je trekt het niet meer op je opleiding. 

 Je merkt dat je meestal niet gelukkig bent.  
 
Herken jij jezelf in een (of meer) van deze punten en weet je niet meer hoe je het moet aanpakken 

en kunt oplossen?   Ik, je personal coach, kan je helpen. 

Mijn naam is Leo Bisterbosch, personal coach. 

Op basis van gezond verstand gaan we aan de slag. 

 

Wij zoeken samen tijdens een aantal sessies , middels een stappenplan, naar 

een goede balans die zal leiden naar meer zelfvertrouwen en een evenwichtiger,  

gelukkiger en dus meer ontspannen leven. 

 

Ik ga je ondersteunen en je bewustwording activeren. 

Dat helpt ook je zelfsturing. 

Wat kun je van mij verwachten? 

Je mag van je personal coach respect, compassie en een luisterend oor verwachten. Maar niet 

eindeloos. Na denken komt doen. We gaan doelgericht oplossingen zoeken en bepalen hoe jij die 

oplossingen in de praktijk kunt toepassen. Het is mijn streven om jou een gelukkiger bestaan te laten 

opbouwen of terug te vinden, waarin je goed kunt omgaan met onzekerheden en tegenslagen.  
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Wat verwacht ik van jou? 

Je kunt veel baat hebben bij de hulp van een personal coach als je twee dingen inbrengt: openheid 

en inzet.  

Een coach kan alleen helpen als je geholpen wilt worden. En dat betekent dat je eerlijk en open moet 

zijn, hoe moeilijk je dat misschien ook lijkt.  

Naast openheid is jouw inzet van doorslaggevend belang. Je moet bereid zijn de strategieën die we 

bedenken ook in de praktijk te brengen. Niet omdat dat moet van je coach, maar omdat jij dat wilt. 

Maar wees gerust. Je zult al snel merken hoe verfrissend en heerlijk het leven weer kan zijn als je er 

voor gaat.  

Dit leer je met je eigen persoonlijke  coach: 

 oude patronen en gewoontes doorbreken; 

 sociale angsten loslaten en je assertiviteit ontwikkelen; 

 je faalangst doorgronden en manieren vinden om je angsten het hoofd te bieden; 

 omgaan met onzekerheden en tegenslagen; 

 een balans vinden tussen je privéleven en je werk; 

 de oorzaken voor je burn out herkennen. Deze kennis omzetten naar energie waarmee je je 
evenwicht kunt herstellen; 

 de kansen in je leven aangrijpen en anders naar problemen kijken; 

 jouw persoonlijke kracht, creativiteit en motivatie inzetten om  je doelen aan te pakken. 
 

 



 

4 

 

Het individu is mijn werk. 

Voor wie? 

Personal coaching is geschikt voor iedereen die het gevoel heeft vastgelopen te zijn. Kinderen, 

pubers, adolescenten en volwassenen. In één op één gesprekken ga je terug naar je eigen basis. Je 

kijkt naar wat je wèl kunt en wilt. Je bepaalt hoe je er weer zin in kunt krijgen en hoe jij weer in 

balans kunt komen en gelukkig kunt worden. Jij moet ervan opknappen. Dat doe je uiteindelijk 

grotendeels zelf maar voor een korte periode doe je dat met de hulp van je coach. 

Kinderen 

Hoewel ze het vaak goed kunnen verstoppen, lopen er veel kinderen met problemen rond. Ze voelen 

zich onrustig, zijn snel boos of kunnen slecht slapen. Vaak ligt de oorzaak binnen het gezin of de 

school of zijn er andere dingen die ontregelen. Ik kan in alle rust, zonder vooroordelen, met uw kind 

praten. In eerste instantie, als het kind dat wil, met een ouder erbij, daarna zonder de ouders. Het 

kind en ik , wij zoeken samen naar oplossingen. 

Pubers en adolescenten 

Jongeren blijven interessant, hoe hevig de puberteit zich soms ook aandient. Ergens zit altijd humor 

en een enorme portie levenslust. Maar soms gaat het echt niet meer met school, de stage, werk of 

relaties. Weet je niet meer hoe je het allemaal moet aanpakken? Dan kan deze personal coach 

misschien iets voor je betekenen.  

Kom niet omdat het moet, maar kom zodra je zelf de regie over je leven weer in handen wilt nemen. 

Want je moet er wel wat voor doen. Alleen de zon komt op zonder inspanningen van jouw kant. 

Volwassenen 

Iedereen zoekt een gevoel van balans en geluk in zijn of haar leven. Maar in ons drukke bestaan kan 

nogal wat misgaan. Met werk, relaties, kinderen of vrienden. Ik, als jouw personal coach, help je om 

tot rust te komen, je zelfvertrouwen op te bouwen of te hervinden en de fijne kanten van het leven 

weer te ontdekken. Wij gaan daar een periode samen aan werken en daarna ga je het zelf doen. 

 

Ouderen geven aan ook behoefte te hebben aan een personal coach en dat is heel begrijpelijk in 

deze snel veranderende wereld. 
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Door wie? 

Ik werk vanuit mijn ervaring als zoon, vader van twee kinderen, echtgenoot, decennia lang 

ondernemer en vriend. Kort samengevat: als doorleefd mens met veel levenservaring. 

Persoonlijke gegevens 

 Geboren in 1950. Actief in het leven en jong van 
geest!! 

 Na het afronden van diverse opleidingen, het 
zakenleven ingegaan.  
Nog altijd bezig met het vergaren van kennis. 

 Eigenaar van diverse bedrijven geweest. 

  Zorg gedragen voor mijn vrouw en mijn nu twee 
volwassen zoons. Drie kanjers! Nog steeds zijn 
ze een zorg voor mij, maar vooral geven ze mij 
levensgeluk en voeden ze mijn emotionele 
groei. Leren in het leven eindigt nooit! 

 Mijn visie in het leven is vooral zorg te dragen 
voor je omgeving en dit in de ruimste zin van het 
woord.  

 Praktijkadres:  
Zijpendaalseweg 51 
6814CD, Arnhem 
 
Telefoon +31 26 442 32 48, 
Mobiel +31 6 81 703 289 
Website: www.bisterboschbalancecoach.nl 
E-mail adres:  info@bisterboschbalancecoach.nl 
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Minder denken, meer doen. Je moet het uiteindelijk zelf doen, met een beetje 

hulp van mij. 

De werkwijze 

Veel mensen zoeken hulp omdat zij geen uitweg meer zien. De problemen lijken te groot geworden. 

Het is vaak een wirwar van negatieve gevoelens, onzekerheden en vragen. Veel mensen ervaren 

hierbij ook lichamelijke klachten zoals hoofdpijn of moeheid. Ik ga je helpen en we vinden samen 

wegen om het leven weer als positief te ervaren. Vol energie gaan we er tegenaan. Samen gaan we 

werken volgens een stappenplan bestaande uit vier onderdelen.  

Één-op-één coaching 

Ik werk uitsluitend één-op-één. In persoonlijke, uiteraard geheel vertrouwelijke gesprekken, 

bespreek jij je problemen en je ervaringen. Tijdens die gesprekken vraag ik natuurlijk van alles aan je. 

Je krijgt mijn inzicht ervaringen en adviezen daarvoor terug.  

Door snel door te dringen tot de kern van de zaak en oplossingsgericht te werken zijn vaak maar 5 tot 

10 sessies nodig om jouw leven weer richting te geven. En vooral, om weer echt zin in het leven te 

krijgen. 

Kennismakingsgesprek 

We beginnen met een kennismakingsgesprek. Komen wij beiden met een goed gevoel uit dit gesprek, 

dan maken we afspraken over de vervolgsessies. 

Locatie en duur van de sessies 

Het is belangrijk om je veilig te voelen tijdens de gesprekken. Het is ook belangrijk dat je op de 

afgesproken tijd aanwezig bent en de kans aangrijpt om tot een goed gesprek te komen. Daarom is 

het aan jou waar de gesprekken plaatsvinden. Dat kan bij jou thuis of bij mij op mijn gezellige 

werkplek, dit in een rustige, mooie omgeving en in een ontspannen sfeer.  

Een gesprek duurt een uur, maar mag ook langer duren als je dat wilt. Ik let op jou en niet zozeer op 

de klok. 
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Vervolg 

In de meeste gevallen is er na 5 tot 10 sessies grote verbetering in je situatie opgetreden en kun je 

jouw leven weer meer ontspannen en meer  in balans gelukkiger voortzetten. We bekijken na afloop 

van de gesprekken hoe het met je gaat en bepalen of je nog meer of andere ondersteuning nodig 

hebt. Mocht dit zo zijn, of voel je toch de behoefte om in een groep te werken, dan zoeken we samen 

naar alternatieven.  

Kosten 

Een uitgebreid kennismakingsgesprek kost 80,00 euro. De daarop volgende gesprekken/sessies 

kosten 90,00 euro per uur.  De bedragen zijn excl.  b.t.w. 

Zijn de gesprekken bij jou thuis, dan worden er afhankelijk van de afstand, reiskosten in rekening 

gebracht. 
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Niemand is perfect, dus dat hoef jij ook niet te zijn. 

Iedereen maakt het wel eens mee. Het gevoel dat anderen je grenzen overschrijden. Bijvoorbeeld als 

iemand je onheus behandelt, als mensen onaardig doen, als je partner alles regelt zonder met jou te 

overleggen, als er teveel werk op jouw bureau wordt gedumpt, noem het maar op. Wat doe je in 

zulke gevallen?  

Je kunt passief reageren en dus niets doen. Dat heeft tot gevolg dat jij je steeds vaker ergert. Of je 

voelt je ongelukkig of het slachtoffer van de situatie. Komt dat te vaak voor zonder dat je ingrijpt, dan 

kun je daar uiteindelijk behoorlijk grote nadelen van ondervinden. Je kunt overspannen raken, je 

extreem ongelukkig voelen of in een burn out belanden. 

Je kunt ook agressief reageren. Je gaat steeds in de aanval als er iets is wat jou niet bevalt. Dat leidt 

ook tot problemen. Je zult zo nu en dan in ruzies verzanden, mensen gaan je uit de weg en het is ook 

niet goed voor je relatie.  

De gulden middenweg is: assertiviteit.  

Assertiviteit 

Assertiviteit is eerlijk aan anderen laten weten wat jij vindt en voelt, zonder daarbij onnodig te 

kwetsen. Helaas is het voor veel mensen lastig om assertief te zijn. Ze zijn verlegen, hebben weinig 

zelfvertrouwen, twijfelen aan hun eigen gelijk, of hebben van huis uit meegekregen dat je je 

bescheiden moet opstellen.  

Heb jij moeite om assertief te zijn? Ben je snel agressief of kom je juist nooit voor jezelf op? Dan kan 

ik je helpen. Samen werken we aan een positieve, assertieve houding. Dat kan in het begin heel lastig 

zijn. Maar je staat er niet alleen voor. We bepalen samen je verbeterpunten, we bedenken een 

haalbare strategie en we bespreken tijdens de volgende sessie hoe het allemaal verlopen is. En dan 

zal er iets goeds gebeuren: jij krijgt een tevreden gevoel over jezelf. Mensen nemen jouw wensen 

weer serieus, je staat steviger in je schoenen en je relatie is gelijkwaardiger. Je wordt gelukkiger. 
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Faalangst 

Faalangst is een van de factoren die assertiviteit kunnen blokkeren. 

Faalangst is de angst dat je niet voldoet aan de verwachtingen van 

anderen. Vooral kinderen en jongeren hebben hier last van. 

Faalangst kan tot slechte schoolresultaten leiden en erg veel 

spanning opleveren. Want slechte schoolresultaten bevestigen de 

angst iets niet te kunnen wat je eigenlijk best kunt, als je maar niet 

zo zenuwachtig zou zijn.  

 

Gelukkig kun je faalangst goed aanpakken. Met behulp van je personal coach kan de wereld weer een 

stuk prettiger gaan aanvoelen. Je komt meer in balans, je komt beter in je vel te zitten en je beseft 

dat niemand perfect is. En dat anderen ook helemaal niet denken dat jij dat wel bent. Wees maar 

gewoon je leuke, lieve, bijzondere zelf, dan komt het goed. 

 

Mens, durf te leven. 

Opvoeding 

Voor een jong kind staan de ouders centraal. Hoe goed of slecht de opvoeding ook verloopt, een kind 

wil zijn ouders plezieren en houdt onvoorwaardelijk van ze. Daarbij nemen jonge kinderen de 

mening, levenshouding en het gedrag van hun ouders meestal klakkeloos over. In elk gezin worden 

bepaalde normen en waarden aan de kinderen meegegeven en veel mensen dragen deze hun leven 

lang met zich mee.  

Normen en waarden 

Maar je leven en de tijden veranderen. Je staat nu op je eigen benen. De ‘oude’ waarden en normen 

die diep zijn verankerd in je wezen, kunnen je behoorlijk belemmeren in je denken en doen.  

Ik help je om je vastgeroeste denkpatronen te herkennen en om belemmerende handelswijzen te 

doorbreken.  

Misschien heb je zelf ook kinderen. Het is goed om je bewust te zijn van je eigen patronen, want dan 

heb je ook meer begrip voor je kinderen en voor jouw invloed op hun leven. 
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Empatisch vermogen1 

Niet alleen je opvoeding heeft invloed op je denken en doen in je verdere leven. Ook je school, je 

vrienden, je werkomgeving, verenigingen en de hele huidige dagelijkse omgeving spelen een rol.  

Bij de omgang met anderen speelt je empatisch vermogen een belangrijke rol. Het is van groot 

belang voor een goede samenwerking en onderling begrip. Maar een te groot empatisch vermogen 

kan tegen je werken. Hoe groter je empatisch vermogen, hoe groter het risico dat je op een gegeven 

moment je eigen belangen uit het oog verliest en jezelf verwaarloost. Je past je aan. Je gaat niet 

achter je eigen ambities aan en je ontwijkt conflicten omdat je bang bent om anderen te kwetsen. Je 

denkt altijd aan de anderen en je vergeet dat jij zelf ook belangrijk bent en dat je niet altijd aan de 

verwachtingen hoeft te voldoen. Dit gedrag kan problematisch worden.  

Ook hierbij kan je personal coach helpen. Samen bepalen we wat je kunt doen om meer tijd en 

aandacht voor jezelf op te brengen. We kijken naar wat jij zelf wilt en hoe je dat kunt bereiken. 

 

  

                                                           
1
 Empatisch vermogen is het aanvoelen van de gevoelens van anderen en daar rekening mee houden. Het 

zichzelf kunnen verplaatsen in anderen draagt bij tot het kunnen begrijpen van emoties van anderen en tot de 

communicatie met je medemens. Zonder empathie praat je langs elkaar heen of ontstaan er 

meningsverschillen. Empathie steunt ook op een goed 'lezen' of verstaan van verbale en non-verbale 

communicatieboodschappen van anderen. 


