
Personal coaching en consult 2021 
Ik maak mensen beter in het werk dat ze doen in hun eigen leer- en werkomgeving, Loucas 
van den Berg 
 
Sleutelen aan je bewustzijn. Je kunt de uiterlijke wereld niet veranderen maar je innerlijke 
wereld wel. 
Welkom. In de personal coaching sleutelen we samen aan je bewustzijn. Je wilt veranderen 
en verwerken, groeien en omgaan met tegenslagen.  
 
Je wilt nieuwe wegen inslaan.  Uit de sleur breken, creatiever worden en niet langer op een 
eiland zitten.  
 
Ik help je hoe je oude gedachten, overtuigingen en emoties uit de weg kunt ruimen. Ik leer je 
anders kijken, openen en doen. Dit is procescoaching. Geen losse flodders maar een 
gedegen ontwikkeling tonen die je je eigen kunt maken. Om weer trots te zijn op jezelf. Dit 
kan in een eerste consult. Ik ga met je naar de kern van je persoon en toon je op welke wijze 
je kan groeien en creëren in lijn met je levensweg. 
Voor anders denken en doen is eerst contact nodig met je pijn, iets dat weggestopt zit, wat 
aandacht vraagt, een wond, een afgedekte ervaring. Ik heb veel ervaring in het openen van 
mensen, naar hun kwetsbare zelf.  
Je wordt er niet weker van maar je ziet duidelijk waar je steeds spanningen vasthoudt of 
jezelf voorbijloopt. Het scheelt bakken met energie als dit niet langer hoeft. Ik geef je tools 
om vanuit het contact met deze nieuwe persoon te creëren. Hoe je oud en nieuw in jezelf 
integreert. Je ervaart het als een kern, een basis, een stevig gevoel waarin hoofd en hart 
verenigd zijn. Pas dan kun je vrij ademhalen en ervaar je opluchting en ruimte. Vandaaruit 
komt de volgende stap van gronding en lef hebben. En dan komt het verlangen en de 
ambitie in je omhoog en ontstaat er een flow. Ik werk zowel aan de horizontale verbinding 
van binnen naar buiten als ook aan de verticale houding van doorstroming van 
lichaamsenergie, veerkracht, vitaliteit en contact met iets groters of hogers dan enkel je 
persoon.  
 
Als je veerkracht sterker wordt en de glans in je ogen terugkeert geeft het niet meer dat je af 
en toe fouten maakt. Je bent vastberaden en hebt de tools om dat nieuwe in je vorm te 
geven en te communiceren.  
Zie ook mijn onepage zakelijke website: www.betereversievanjezelf.com  
 
Drs. Loucas van den Berg is psycholoog in persoonlijke - en bedrijfssetting en 
schrijver/historicus. Hij heeft dertig jaar ervaring met persoonlijke coaching, 
procesbegeleiding, leiderschap – en management retreats. Hij schreef 4 boeken over 
communicatie, persoonlijke verandering en creatief denken en doen 
 
Mag ik tot slot nog een vergelijking maken met hoe een kunstschilder te werk gaat. (Zie ook 
mijn boek Kandinsky en het opbloeien van de vrije geest) 
De mens achter de docent/ondernemer/leidinggevende openen is hem of haar een kans 
geven om in het onbekende te komen, een bijzonder moment te ervaren waarop hij/zij 
creatief, intuïtief en weloverwogen iets nieuws aanvangt. Een anders kijken en doen vanuit 
een leeg doek. 

http://www.betereversievanjezelf.com/


 
1. Persoonlijk consult: 120 uur-150 euro (5 kwartier) Neem nu contact op: 

info@ameg.nl en 06-46372087.  
2. Persoonlijk coachtraject kan de eerste consultatie besproken worden. Hiervoor 

gelden aparte prijzen. Het persoonlijk coachtraject volgt de 4 aspecten van het 
verandertraject anders denken, anders doen dat in groepsvorm start op 26 februari 
2021.  
- Diepgaand veranderen, inspirerend, vernieuwend. Uit de controle, sneller en 

anders gaan denken  
- Ik sleutel aan je bewustzijn en gedrag 
- Ik werk aan alle aspecten van je: hart, hoofd, angst, controle, ego, creativiteit, 

inspiratie en het gebrek eraan, communicatie en verbinding 
- Ik gebruik geen methode maar aan reële verbetering vanuit wat er is 

 
 

mailto:info@ameg.nl

