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"Vandaag kreeg ik bericht dat ik geslaagd ben 
voor de selectieprocedure! Vanaf oktober volg ik 

dus de opleiding tot hoofdinspecteur! 
Dikke merci , Ann, voor alle hulp!"



Nick belde me op met de vraag of ik hem

wilde helpen om zich voor te bereiden op

het examen van hoofdinspecteur bij de

politie.  Eerder had ik een collega van hem

met succes door het examen geloodst.

Ben jij net als Nick iemand die liever niets

aan het toeval overlaat? Wil jij doelgericht

werken aan een professionele uitdaging of

sterker focussen op je talenten, zodat je ze

ten volle kan inzetten? Dan ben je bij mij

aan het juiste adres. Samen verkennen we

jouw sterktes, timmeren we aan je

zwakkere punten en gaan we op zoek naar

de dingen waar jij energie van krijgt. 

Ik heb de mijne alvast gevonden!
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Nick was niet aan zijn proefstuk toe. Twee

jaar geleden had hij al eens een poging

gewaagd, maar was toen niet geslaagd.

Dat had hem onzeker gemaakt, maar ook

daadkrachtig: dit keer wilde hij beter

voorbereid zijn!

Samen liepen we een intensief traject van

4 uur, waarbij we aan de slag gingen met

Nicks vragen. Daarnaast werkten we ook

aan het ontwikkelen van meer

zelfvertrouwen, via oefeningen die zowel

lichaam als geest positief beïnvloeden.

Embodied cognition noemen we dit in de

coachingwereld. Het zorgt ervoor dat stress

en zenuwachtigheid plaats maken voor

een zekere rust, vaardigheden die Nick niet

alleen tijdens het examen, maar ook in zijn

job bij de politie van pas zouden komen.

 

Ik ontving Nick in mijn praktijk. Hij had ons

gesprek goed voorbereid, en bracht een

overzicht mee van de competenties

waarop hij tijdens het examen zou getest

worden. Zijn vraag aan mij was hoe hij

zich hier best kon op voorbereiden.

Daarnaast kende hij zichzelf goed genoeg

om te weten dat hij de dag van het

examen best wel zenuwachtig zou zijn. Of

we ook daaraan konden werken?

Guess what? Nick slaagde met vlag en

wimpel, en volgt nu de opleiding tot

hoofdinspecteur. Petje af, Nick! (of beter:

petje op:-)) Zelf ben ik ook behoorlijk trots,

aangezien dit maar liefst de derde

politieagent is die ik succesvol naar een

examen begeleidde. 

Mijn slaagpercentage ? 100 % ! 


