
 

  

  
 
 
  

  
 

 

Ondervinden is beschikbaar voor jouw vraagstuk of behoefte 
  Samen onderzoeken wat jij nodig hebt 

Vrij van wat nu in jou leeft en in de weg zit 

 
Mobiel: 06-526 917 21|  

E-mail: info@ondervinden.nl 
Website: https://ondervinden.nl 

 
 

  



Persoonlijke begeleiding 
Kort en doeltreffend 

 
 
Refresh-sessie 

Jij bent al in aanraking geweest met Ondervinden en hebt behoefte aan een kort opfrismoment van 
alle theorie die voorbijgekomen is tijdens het transformatie programma. Misschien omdat je een 
kleine terugval ervaart, of omdat je het voor jezelf weer even “scherp” wilt hebben. In een 
coachsessie van 2,5 uur kijk je terug op dat wat was en vooruit naar wat (nodig) is.  
Kosten 195€ excl. BTW 
 

 
 
Veerkrachtig leven 

Speelt er vandaag iets in jouw leven waar je iedere keer in vastloopt en waarin je hulp kunt 
gebruiken? Stap in dit korte traject van 4 coachsessies waarin je gericht gaat werken aan wat jou 
bezighoudt. Een conflict op het werk, gedoe thuis of een innerlijke twist?  In 4 sessies van 1,5 uur 
ontrafel je de bron en vind je de oplossing voor het conflict! Corona-moe? Stap in! 
Kosten 395€ excl. BTW 
 
 
 
 
 



Persoonlijke begeleiding 
Hulp die bij jou past 

 
 
Ambitieplan 

Je wil vol energie de nieuwe fase in je bedrijf, je werk of in je persoonlijk leven vormgeven? Een 
moment nemen om bewust te kiezen voor jouw focus en merkt dat je het lastig vindt om te kiezen 
voor de juiste richting & actie? Gerichte manifestatie van jouw ambities beginnen met een goed 
ontwikkelplan! Jouw vraagstuk start met een goed basis. In twee gesprekken van 2 uur onderzoek 
je wat nodig is om jouw doelstellingen te bereiken en welk mogelijk vervolgtraject daarbij aansluit.   
Kosten 475€ excl. BTW 
 

 
 
Ontspan & relax 

Vind je het lastig om in deze tijd te ontspannen of heb je gewoon meer behoefte aan ontspanning? 
Wil je even ontvluchten aan het gedoe van de dag? In 3 contactmomenten van een uur voel je weer 
de bron van rust en ruimte. Je leert bewust ademhalen en in het hier en nu te zijn. Je ondergaat 
daarnaast een energetische behandeling én een aromatherapie behandeling.  
Kosten 195€ excl. BTW (losse sessies 90€) 
 



 
 
Transformatieprogramma 

Loop je vast in het dagelijks leven? Ondervind je gedoe met je omgeving; je grenzen worden telkens 
overschreden, je kunt alles niet meer overzien of merkt bijvoorbeeld dat je gemakkelijk beïnvloed 
wordt door wat een ander van je denkt? In 8 sessies van gemiddeld 2 uur ga je aan de slag op 
mentaal, fysiek en emotioneel niveau en word jij je bewust van jouw diepste patronen die je 
beletten om vrij te leven. En je vindt jouw authentieke bron terug! Je ontwikkelt duurzaam door 
zelfonderzoek én krijgt handvatten waar je wat aan hebt.  
Kosten 1995€ excl. BTW 
 

 
 
Ambassadeursdeal 

Ken jij iemand in jouw directe omgeving die je onze begeleiding gunt. Wijs op de mogelijkheid van 
een vrijblijvend intakegesprek. Mocht hij of zij kiezen voor een interventie bij Ondervinden mag jij 
tegen 50% korting kiezen uit één van onze korte diensten! Ontspannen, bijspijkeren, onderhouden; 
alles kan! Mocht je hier geen gebruik van willen maken krijgt de persoon een korting van 10% op 
zijn of haar begeleidingstraject. Aarzel niet, gun dit jezelf en de ander en ga voor de win-win! 

Koploper 
Stationsplein 21 
4461 HP, Goes 

https://www.dekoploper.com 

Bovendonk 
Hofstraat 8, 

4741 AK, Hoeven 
https://www.bovendonk.nl 

 


