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Ervaringen deelnemers 

Life Coaching Professional 

Opleiding  

 
 
Deelnemers 2015 
 

Deze opleiding heeft mij doen inzien, dat er een blijvend leerproces gaande is in mijn leven en dat ik 
hiervoor open mag staan. Doen en ontdekken wat je tegenkomt. Daardoor heb ik meer daadkracht en 
durf ontwikkeld. Als coach ben ik veel beter in mijn kracht gekomen. Ik voel me zeker in wie ik ben als 
coach en wat ik kan. Ik heb echt een tevreden gevoel over de opleiding en ben klaar om te gaan starten 
met mijn eigen praktijk. Olga Kosters 
 
Door de opleiding kan ik de dingen in mijn leven beter loslaten. Ben ik weer terug naar de vrolijke 
Jeannie, die ‘s morgens blij opstaat en weer meer zelfvertrouwen heeft. Als coach ben ik flink gegroeid 
en ik ga hierin ook verder. Voor de onderlinge saamhorigheid die er heerste heb ik veel respect. Wat een 
waardevolle ondersteuning. Ik merk dat ik veel gegroeid ben en heb veel zin in mijn nieuwe baan die op 
mijn pad is gekomen. Mooi effect van zowel mijn persoonlijke groei, als mijn groei als coach. Jeannie 
Vervaart 
 
In de opleiding heb ik bewust mezelf leren kennen. Ik ben meer in mijn eigen kracht gekomen. Bewust 

geworden, dat ik echt een professionele coach wil worden. Ben gegroeid, van onzekere coach naar een 
coach met vertrouwen. Ben ontzettend blij ik dat ik deze opleiding hebt gevolgd. Veel geleerd over Life 
Coaching en mooie mensen leren kennen. Geesje Kapma 
 
De opleiding heeft me zelfverzekerder en bewuster van vraagstelling gemaakt. Ik ben gegroeid als coach. 
Ik heb geleerd om buiten mijn comfort zone te treden en ik heb nieuwe vaardigheden aangeleerd. De 
opleiding heeft een goede balans tussen theorie en praktijk. Heel professioneel. Veel ‘learning by doing’ 
en dat is goed voor een gezonde coach groei. Ik ga werken als coach in combinatie met yoga. John 
Versleijen 
 
Aan het begin van de opleiding (meetpunt) heb ik een aantal dingen aangegeven waarin ik graag zou 
willen groeien. Nu terugkijkende heb ik absoluut handvatten gekregen om dit verder uit te bouwen. 
Doordat ik het in de praktijk reeds kan toepassen zie/ervaar ik dat Life Coaching werkt. Ik ervaar de  

 
kracht van NLP en NAC. Ik vind dat de opleiding goed in elkaar zit. De opbouw, reflectie, oefendagen, 
het meetpunt, etc. geeft tussentijds inzicht in je persoonlijke groei. Je leert diverse technieken op het 
gebied van coaching. De kers op de taart is het klanttraject, waarin je iemand van A tot Z begeleid. Ik 
zie nu dat er ook een rol als coach voor mij is weggelegd, naast mijn colonhydro therapeut activiteiten.  
Super, Merel Steur.  
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Deelnemers 2014 

 
De opleiding heeft mij mijn zelfvertrouwen terug gegeven. Iets wat ik vroeger wel sterk had, maar 
door omstandigheden ben kwijt geraakt. Ik ben als coach enorm gegroeid. Ik heb nu een structuur 
waarmee ik makkelijk en flexibel kan coachen. Het NAC Life Coach model is een coach model dat voor 
iedereen echt werkt en altijd toepasbaar is! Ik heb louter en alleen een positief gevoel aan deze 
opleiding over gehouden omdat je zowel als mens en als coach flink groeit. Het is voor mij het 
fundament voor mijn toekomstige coachpraktijk geworden. Ik mag en kan mensen nu gaan 
ondersteunen, dankzij de Life Coaching Professional van Health Balance. Wat een cadeau! Rogier 

Door deze opleiding te kiezen onder leiding van Marcel, ben ik persoonlijk en als coach flink gegroeid. 
Tijdens de hobbels die ik tegenkwam, heb ik mogen ervaren wat een professionele manier van coachen 
kan doen. Nu kan ik het beste in de ander naar bovenhalen. Met het NAC Life Coach Model, wat ik geleerd 
heb tijdens deze opleiding, heb ik een prachtig tool in handen om resultaat gericht te werken. Hierdoor 
kan ik mijn passie leven: het ondersteunen van de medemens, in het behalen van hun resultaten. Met  

deze goede opleiding als basis sta ik aan het begin van een nieuwe carrière als Life Coach Professional. 
Gabriëlle 

De Life Coach Professional opleiding heeft me veel opgeleverd. Ik ben blij met de genomen stap om de 
opleiding te volgen. Zowel persoonlijk als in de ontwikkeling naar een goede coach worden, heb ik veel 
groeimomenten beleefd. Ik kan deze opleiding iedereen aanraden, ook al wil je geen carrière switch 

maken. Het verrijkt je leven. Carlijn 

De Life Coaching Professional opleiding heeft veel met mij gedaan. Het heeft me laten inzien wie ik van 
binnen ben en wat voor talenten ik heb. Ik voel ook dat ik als coach gegroeid ben, van binnen en buiten. 
Deze opleiding is het mooiste cadeau wat ik mezelf kon geven. Het geeft mij ook een sterk gevoel voor 
de toekomst. Faisa 

Deze opleiding heeft mij veel gebracht in zowel het groeien als mens en als coach. De NAC Life Coaching 
methodiek en de opleiding zitten goed in elkaar en sluiten prima aan bij mijn ambities voor de toekomst. 
Het ‘learning by doing’ principe is zeer effectief en de feedback van de studiecoaches was zeer leerzaam 
en toepasbaar in de volgende coachgesprekken. Kortom een TOP opleiding. Bedankt Health Balance 
Team en trainer Marcel Sanders voor deze waardevolle momenten. Marco 

Deze opleiding ben ik begonnen om meer kennis en kunde op te doen m.b.t. coaching. Dat heb ik zeker 
gekregen, en nog veel meer dan dat. Buiten de grote coachgroei heb ik ook een enorme persoonlijke 
groei doorgemaakt. En deze groei zal niet meer stoppen. Ik heb de opleiding als zeer prettig ervaren, 
waarbij de omgeving van ervaren studiecoaches, opleiders en mede coaches in de opleiding mij een goed 
gevoel gaven van veiligheid, warmte en plezier. Voor mij was dit de juiste omgeving om te kunnen 
groeien. Ik kijk dan ook met een goed gevoel terug op de opleiding en ben blij dat ik de stap om NAC 
Life Coaching te gaan doen heb genomen. Bedankt, Maudy. 

Met veel plezier heb ik de Life Coaching opleiding gevolgd. Wat ik vooral mooi vind is dat je gestimuleerd 
wordt vanuit je eigen hart te coachen en je eigen unieke stijl in coachen te ontwikkelen. Met de Life 
Coach Jezelf Cursus en de optie om ondernemerswebinars te kunnen volgen krijg je de mogelijkheid om 
extra veel te leren. De opleiding heeft zeker bijgedragen aan mijn persoonlijke groei als mens en als 
coach. Ik kan nu als Droomversneller voor creatieve ondernemers nog meer betekenen. De opleiding 
heeft een goede prijs/kwaliteit verhouding. En minstens zo belangrijk: De opleiding wordt gedragen door 

een bevlogen trainer met een mooie groep studiecoaches die hart voor de opleiding en de studenten 
hebben. Dank jullie wel! Ida 

Voor meer ervaringen of andere vragen, stuur ons een mail info@healthbalance.nu 

mailto:info@healthbalance.nu
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Kort overzicht opleiding 
 
•     Online Life Coaching Opleiding / 39 Video / 6 Webinar / 2 studiecoach gesprekken 
•    Life Coach Jezelf Thuiscursus / 7 MP3's / werkboek. 
•    6MB Coachtool / set kaarten / 7 video / lees en oefenboek / worksheet. 
•    8 Groepscontactdagen van 9:00 tot 17:00 uur (incl. koffie, thee, water). 
•    8x Lunch. 

•    Overzichtelijke werkmap. 
•    Life Coach E-book / 4 delen 'Van pleisterplakker tot wondengenezer'.  
•    8 Coachgesprekken met je persoonlijke studiecoach. 
•    2 Supportcoachgesprekken met de supportcoach. 
•    5 Supervisie gesprekken met je persoonlijke supervisor. 
•    1 Examencoachgesprek met de examencoach. 
•    Essay schrijven “Mijn visie op professioneel coachen”. 
•    Good Will Hunting DVD. 
•    Het face to face leren coachen. 
•    Het telefonisch leren coachen. 
•    Meetpunt Life Coachvaardigheden. 
•    Praktijk examen face to face coachen 
•    Theorie-examen. 

•    Ondersteuning ondernemerschap (optioneel). 
 

 

De opleiding leidt tot het NAC Life Coach diploma en is aangesloten bij de Life Coach 

Beroepsvereniging. 

 

 

 

Door deelname aan de Life Coaching Professional en het behalen van je diploma, ontvang je 1 jaar 

lidmaatschap bij de beroepsvereniging. Dit brengt je vele voordelen, ter ondersteuning bij het 

bereiken van je toekomstplannen. 

 

Het lidmaatschap betekend dat je meteen na je opleiding meer en professioneler zichtbaar bent als 

Life Coach. En dat je daarnaast, door intervisie, ondersteuning van gelijkgestemde ontvangt. 

 
Daarnaast is de Life Coaching Professional conform met de beroepscodes van ICF, NOBCO en het 
EMCC. Het diploma van deze opleiding draagt bij tot het dossier om zich te laten registreren bij de 
NOBCO, bij de EMCC, het ICF. Naast het diploma van de opleiding zal in het opmaken van je dossier 
ook naar meer dingen gevraagd worden, zoals  andere  diploma’s, je  ervaring, je  klantenbestand, een  
essay  over  je  visie, enz. Een coach diploma leidt niet automatisch tot een registratie. Elke 

beroepsorganisatie heeft verschillende gradaties van erkenning volgens je ervaring en gevolgde 
bijscholingen.  
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Afgestudeerde deelnemers 

Nieuwsgierig wie deze opleiding al heeft gevolgd en wat zijn/haar beleving is? Neem gerust vrijblijvend 
met onderstaande mensen contact op. Dat kan per mail of telefoon. 

Carlijn Verschueren, Prinsenbeek 
Tel: 06-14145531 
Mail: carlijnhennekam@hotmail.com  
 
Sanela van As, Den Haag 
Tel: 06-41154037 
Mail: sanelavanas@gmail.com  
     

Yvonne Langelaan, Huizen 
Tel: 035-5263465 
Mail: leijenvanjohan@live.nl  
     
Rogier Jacobs, Maasbree 
Tel: 06-50653223 
Mail: rogierjacobs1973@hotmail.com  
     
Marco de Grip, Meppel 
Tel: 06-51061523 
Mail: marco.degrip@hotmail.com  
     
Nita van Vliet, Baarle Nassau 
Tel: 06-48102231 

Mail: Nita@topsportforlife.nl  
     
Faisa Ben Salah, Oostzaan 
Tel: 06-50488553 
Mail: faisaben@gmail.com  
 
Olga Kosters, Udenhout 
Tel: 06-30875009 
Mail: familiekosters@home.nl 
 

John Versleijen, Nederhorst den Berg 
Tel: 06-37647397 
Mail: jaja1394ed8@gmail.com 

 

   

 

 

Sebastiaan Herkemij, Hillegom 

Tel: 06-50606893 
Mail: sherkemij@gmail.com  
 
Vivian Raymakers, Eindhoven 
Tel: 06-29520996 
Mail: v.raymakers@virobv.nl  
 
Merel Steur, Vianen 
Tel: 06-25017338 
Mail: merel@blackbirdlabels.nl 
 
Sonja Warlé, Aerdenhout 
Tel: 023-5240636 
Mail: sonja@spirit-light.nl  

 
Irene Walk, Wijchen 
Tel: 06-33722864 
Mail: irene.walk71@gmail.com 
  
Ingeborg Vreeswijk, Someren 

Tel: 0620050555 
Mail: iv.vreeswijk@gmail.com 
  
Ilona Boezeman, Rotterdam 
Tel: 06-21244211 
Mail: ilonaboezeman@hotmail.com  
 

Elly Dijk, Raalte 
Tel.: 06-83238330 
Mail: buis.dijk@ziggo.nl 
 
Jeannie Vervaart, Oisterwijk 
Tel: 06- 50214326 

Mail: info@schoonheidssalonjeannievervaart.nl 

mailto:carlijnhennekam@hotmail.com
mailto:sanelavanas@gmail.com
mailto:leijenvanjohan@live.nl
mailto:rogierjacobs1973@hotmail.com
mailto:marco.degrip@hotmail.com
mailto:Nita@topsportforlife.nl
mailto:faisaben@gmail.com
mailto:familiekosters@home.nl
mailto:jaja1394ed8@gmail.com
mailto:sherkemij@gmail.com
mailto:merel@blackbirdlabels.nl
mailto:sonja@spirit-light.nl
mailto:irene.walk71@gmail.com
mailto:iv.vreeswijk@gmail.com
mailto:ilonaboezeman@hotmail.com
mailto:buis.dijk@ziggo.nl
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Trainer 

 
Marcel Sanders heeft zijn opleiding genoten van Anthony Robbins. Marcel heeft meer dan acht jaar 
wereldwijd ondersteund als trainer en Life Coach tijdens de Anthony Robbins seminars. Marcel is de 
grondlegger van de Life Coaching Professional Opleidingen. Een belangrijk punt vinden we dat de trainer 
ook tussen de opleidingsdagen door, klaar staan om je vragen te beantwoorden. Dit kan via mail of 
telefoon.  
 

Trainer LCP 
 

 
 
Daarnaast hebben wij een team van Studie Coaches en Supervisors die de deelnemers begeleiden. 
Alle ondersteunende Life Coaches hebben succesvol de LCP doorlopen en afgerond. Daarna zijn zij 
speciaal opgeleid als Studie Coach en Supervisor om de studenten adequaat te kunnen begeleiden. Ze 
hebben allemaal genoeg praktijk ervaring. Zowel de trainer, als de ondersteunende coaches worden elk 
jaar bijgeschoold en geüpdate over de laatste Life Coach informatie. Dit betekent dat ze allemaal zeer 

dicht bij het originele NAC Life Coaching model staan. 
 

 

Kantoor Nederland 

 
Health Balance Group  

Life Coaching Academy & Training 
Generaal Eisenhowerweg 4 
5056 CR Berkel-Enschot Nederland 
+31 6-11424494 
www.healthbalance.nu  
info@healthbalance.nu  
 

 

Meer weten / inschrijven 

 
Ga naar de website http://healthbalance.nu/life-coaching-opleiding/ en schrijf je onderaan in. Of stuur 
een mail naar info@healthbalance.nu en nemen we contact met je op. 
 

 
 

Marcel Sanders 
Berkel-Enschot, Nederland 
M: +31 6-11424494 
marcel@healthbalance.nu 
 

http://www.healthbalance.nu/
mailto:info@healthbalance.nu
http://healthbalance.nu/life-coaching-opleiding/
mailto:info@healthbalance.nu
mailto:marcel@healthbalance.nu

