
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Life	  &	  loopbaancoach	  Marije	  
Vermeulen:	  “Iedereen	  verdient	  het	  
om	  zichzelf	  te	  zijn”	  

Interview	  &	  tekst:	  Jolanda	  Hofland	  
Foto:	  Gea	  Laar	  

Twee	  jaar	  geleden	  nam	  ze	  ontslag	  om	  zich	  
volledig	  te	  kunnen	  richten	  op	  haar	  baan	  als	  
life	  &	  loopbaancoach.	  Sindsdien	  helpt	  Marije	  
Vermeulen	  (42)	  uit	  Lochem	  anderen	  bij	  het	  
vinden	  van	  hun	  passie(s)	  en	  het	  bereiken	  van	  
hun	  doelen.	  “Ik	  wil	  werk	  doen	  dat	  ‘er	  toe	  doet’	  
en	  van	  waarde	  zijn	  voor	  de	  groei	  en	  het	  geluk	  
van	  anderen.”	  

Ze	  ziet	  het	  veel	  om	  haar	  heen:	  mensen	  die	  
niet	  álles	  uit	  het	  leven	  halen	  wat	  erin	  zit.	  
Mensen	  die	  niet	  honderd	  procent	  gelukkig	  
zijn.	  Mensen	  die	  worstelen.	  Zonde,	  vindt	  life-‐
coach	  Marije	  Vermeulen:	  “Iedereen	  verdient	  
het	  om	  optimaal	  zichzelf	  te	  zijn,	  zich	  te	  
ontplooien	  en	  te	  genieten	  van	  al	  het	  moois	  
dat	  het	  leven	  biedt.”	  In	  haar	  sfeervolle	  
praktijkruimte	  aan	  de	  Albert	  Hahnweg	  in	  
Lochem	  coacht	  ze	  mannen	  en	  vrouwen	  die	  
vastlopen	  privé	  of	  in	  hun	  werk,	  het	  even	  niet	  
meer	  weten	  en	  behoefte	  hebben	  hun	  verhaal	  
te	  vertellen,	  zich	  aan	  iemand	  te	  spiegelen	  of	  
te	  reflecteren,	  zodat	  ze	  daarna	  weer	  verder	  
kunnen.	  	  

NLP-‐opleiding	  

Marije	  begon	  in	  2004	  met	  een	  
basisopleiding	  Neuro	  Linquistisch	  
Programmeren.	  In	  eerste	  instantie	  puur	  om	  
zichzelf	  te	  ontwikkelen.	  “Ik	  ontdekte	  tijdens	  
die	  NLP-‐studie	  dat	  ik	  technieken	  leerde	  
waarmee	  ik	  iets	  concreets	  in	  handen	  had	  om	  
ook	  andere	  mensen	  te	  coachen.	  Ik	  besloot	  
ook	  mij	  Master	  NLP	  te	  behalen	  en	  volgde	  
meer	  cursussen	  waaronder	  Voice	  Dialogue	  
(het	  herkennen	  en	  in	  gesprek	  gaan	  met	  
delen	  van	  jezelf	  die	  elkaar	  kunnen	  
tegenspreken,	  ook	  wel	  de	  theorie	  van	  de	  
Ikken	  genoemd).	  	  

	  

Heel	  geleidelijk	  aan	  ben	  ik	  me	  toen	  gaan	  
profileren	  als	  life	  &	  loopbaancoach,	  naast	  
mijn	  baan	  als	  opleidingskundig	  adviseur.	  
Een	  boeiend	  vak.	  Helemaal	  als	  je	  merkt	  dat	  
dát	  wat	  je	  aanbiedt	  aan	  je	  klant	  effect	  heeft.	  
Twee	  jaar	  geleden	  heb	  ik	  de	  knoop	  
doorgehakt	  en	  mijn	  vaste	  baan	  opgezegd.	  Ik	  
ben	  nu	  fulltime	  coach.	  	  “Dit	  vak	  is	  mijn	  
passie,	  het	  stelt	  mij	  in	  staat	  werk	  te	  doen	  dat	  
‘er	  toe	  doet’	  en	  van	  waarde	  te	  zijn	  voor	  de	  
groei	  en	  het	  geluk	  van	  anderen.	  Eigenlijk	  is	  
dit	  werk	  een	  soort	  van	  cadeautje,	  het	  geeft	  
zo	  enorm	  veel	  voldoening…”	  	  

Rugzak	  voor	  gereedschap	  

Doorgaans	  bestaat	  een	  coachingstraject	  uit	  
zes	  tot	  acht	  sessies.	  Daarnaast	  bestaat	  sinds	  
kort	  de	  mogelijkheid	  	  om	  in	  een	  groep	  –	  
tijdens	  zogenaamde	  open-‐koffie	  coaching-‐
avonden	  –	  verder	  te	  praten	  met	  ‘lotgenoten’.	  
“Het	  kan	  helend	  werken	  als	  je	  ontdekt	  dat	  je	  
niet	  de	  enige	  bent	  die	  worstelt	  met	  bepaalde	  
zaken	  zoals	  bijvoorbeeld	  perfectionisme	  of	  
het	  tijd	  maken	  voor	  jezelf.	  Deze	  meetings	  
zijn	  luchtig	  van	  opzet	  en	  vooral	  bedoeld	  om	  
ervaringen	  uit	  te	  wisselen.	  Maar	  wel	  onder	  
mijn	  professionele	  begeleiding	  en	  aan	  de	  
hand	  van	  oefeningen.	  	  

	  

	  



	  

Momenteel	  zijn	  deze	  avonden	  nog	  voor	  
coachees	  die	  al	  een	  traject	  hebben	  
doorlopen	  of	  aan	  het	  einde	  ervan	  zijn,	  maar	  
ik	  wil	  dit	  ook	  gaan	  opzetten	  voor	  mensen	  
die	  wel	  behoefte	  hebben	  aan	  uitwisselingen	  
en	  tips	  ,	  maar	  geen	  traject	  willen	  
doorlopen.”	  In	  één	  ding	  is	  Marije	  heel	  
duidelijk.	  Wie	  bij	  Marije	  Coaching	  komt,	  
moet	  zélf	  aan	  de	  slag.	  “Ik	  kan	  geen	  dingen	  
oplossen	  voor	  anderen.	  Mijn	  rol	  is	  mensen	  
helpen	  op	  een	  andere	  manier	  naar	  hun	  
problemen	  en	  obstakels	  te	  kijken.	  Ik	  geef	  
hen	  handvatten	  waar	  ze	  iets	  mee	  kunnen	  en	  
zet	  technieken	  in	  waarmee	  obstakels	  
overwonnen	  kunnen	  worden.	  Maar	  het	  
echte	  werk	  doen	  ze	  zelf.	  	  Wie	  hier	  de	  deur	  
uitgaat,	  heeft	  een	  rugzak	  vol	  gereedschap.	  
Het	  is	  overigens	  wel	  verstandig	  om	  af	  en	  toe	  
nog	  eens	  in	  die	  rugzak	  te	  kijken,	  hem	  niet	  in	  
een	  vergeten	  hoekje	  te	  stoppen,	  anders	  
verval	  je	  al	  snel	  weer	  in	  jouw	  oude	  
patronen.	  Ik	  zeg	  altijd:	  blijf	  je	  bewust	  van	  
jouw	  aandachtspunt.	  Vergelijk	  het	  met	  
afvallen.	  Voor	  sommige	  mensen	  is	  het	  
makkelijk,	  bij	  hen	  is	  het	  eraf	  en	  het	  blijft	  
eraf.	  Bij	  anderen	  is	  het	  een	  worsteling	  voor	  
de	  rest	  van	  hun	  leven.	  Zij	  zullen	  altijd	  alert	  
moeten	  blijven.”	  	  	  

Workshop	  Moodboard	  &	  Cursus	  Je	  
Gelukkige	  Ik	  

Onlangs	  introduceerde	  Marije	  in	  Lochem	  en	  
omgeving	  de	  laagdrempelige	  workshop	  
Moodboard	  maken	  én	  de	  cursus	  Je	  gelukkige	  
Ik.	  Bij	  de	  workshop	  moodboard	  maken	  
werken	  deelnemers	  op	  een	  creatieve	  manier	  
aan	  zichzelf	  met	  als	  doel	  erachter	  te	  komen	  
waar	  ze	  ook	  alweer	  blij	  van	  worden	  en	  
waarvan	  ze	  dus	  meer	  zouden	  willen	  in	  hun	  
leven.	  Marije:	  “Ik	  merk	  dat	  er	  behoefte	  is	  aan	  
dit	  soort	  extraatjes.	  Door	  onze	  hectische	  
levensstijl	  raken	  veel	  mensen	  het	  contact	  
met	  zichzelf	  kwijt.	  Ik	  zie	  het	  vooral	  gebeuren	  
bij	  vrouwen.	  	  

	  

	  

	  

Veel	  van	  hen	  hebben	  moeite	  de	  juiste	  
balans	  te	  vinden	  tussen	  werk,	  zorg	  en	  
privé.	  Het	  gevaar	  is	  dat	  zij	  zichzelf	  
compleet	  voorbij	  hollen	  met	  alle	  
gevolgen	  van	  dien.	  	  Deze	  workshop	  
helpt	  ze	  op	  weg	  zichzelf	  weer	  terug	  te	  
vinden.“	  

De	  cursus	  Je	  gelukkige	  Ik	  bestaat	  uit	  3	  
avonden	  plus	  een	  individueel	  eind	  
gesprek,	  waarin	  je	  in	  groepsverband	  
leert	  je	  waar	  je	  kwaliteiten	  én	  valkuilen	  
liggen	  zodat	  je	  meer	  uit	  het	  leven	  kunt	  
halen	  dan	  je	  nu	  doet.	  	  Marije:	  “Je	  krijgt	  
inzicht	  in	  wat	  jou	  gelukkig	  maakt.	  
Zodat	  je	  meer	  kunt	  genieten	  van	  de	  
positieve	  dingen	  in	  jouw	  leven...”	  

	  

Meer	  info:	  	  

Marije	  Coaching,	  
Albert	  Hahnweg	  26	  
7242	  EH	  Lochem	  

	  tel:	  (06)	  81431018.	  

www.marijevermeulen.nl	  	  

Facebook:	  MarijeCoaching	  

	  


