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Sparren met de coach

CoachSebastiaanVerlaanspoort aan tot bewustekeuzes

'Als je weet wat je

wilt, weet je ook waar
.
.
I

I

Je geen energie meer

in moet stoppen'
Geen betere adviseurvoor een starter dan zijn eigen persoon. Zelf weet hij immers het bestewaar het
hem om te doen was toen hij voor zichzelf begon. Maar enthousiasmeheeft een keerzijde:de neiging
om objectiviteit te overvleugelen.Sparrenmet een coach houdt dit gevaarbinnen de perkenen zorgt
bovendiendat de ondernemer het beste uit zichzelf haalt.

"Als starterszichzelf iéts wijs maken,is het wel dat ze alles
zelf moetendoen",zegt SebastiaanVerlaan.Het is eenvan de
grootstemisvattingendie de oprichter van ConsciusCoaching

kunnen-doen.Jeverkent je dromen,je sterkeen zwakke
punten en weetdaardoorniet alleenwat je wél moet doen,
maar ook waarje géénenergiein moet stoppen,Daardoorkan

voorbij ziet komen in zijn praktijk. "Net alsof je je laat kennen

de b,allastoverboorden werk je stukkenefficiënter.Natuurlijk,

als je hulp inschakelt.Terwijl dat juist zorgt dat je overzicht

als ondernemermoet je somsook dingen doenwaarje geen
zin in hebt, maar ook daarin heb je keuzes."Keuzesblijken het

behoudt,bezig bent met datgenewat je het leukst vindt om te
doenen daardoorplezier hebt van je ondernemerschap."
Eenbeetjestarterzet van 's ochtendsvroegtot 's avondslaat
en vaakook nogin het weekendzijn schoudersonder zijn
bedrijf, maar eenwaarschuwingis op zijn plaats:socialeen .

draaipuntvan de coachingvan Verlaan."Als je 'ja' tegenhet
één zegt,zegje automatisch'nee' tegeniets anders. Jategen

gezondheidsproblemen
liggen op de loer en sluipen er vaak
langzaamin. Verlaan:"Op een dag constateerje dat je 's

realiseerten bewustmet je keuzesomgaat,zit je op de juiste
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extrawerk, neetegeneen avondmet je geliefde,ja tegende
ene opdrachtgever,neetegende andere.Zolangje je dit maar
weg richting voldoening," {)

avondsde bank niet meer afkomt, dat je geentijd hebt om je
vriendente zien, dat je relatie onder de werkdruk lijdt en dat je
al wekenkwakkelt met eenhalfslachtiggriepje. Eigenlijk ben
je dan al te laat met bijsturen."
Door vanafhet begin (juist vanafhet begin!) van je
ondernemingte sparrenmet een coach,zorg je dat je zo dicht

Aanbieding
ConsciusCoaching biedt lezers van 3igenzinnig 33 procent

mogelijk bij jezelf blijft en dus ook bij de uitgangspuntenvan

korting op het starterstraject van vijf gesprekken en de

je zelf gestartebedrijf. Verlaan:"Jeleert denkenin willen-

formulering van een praktisch gedragsprofiel.

3igenzinnig ondernemen - 51

