Levensloopbegeleiding
De levensloop van de mens is als een symfonie (Bernard Lievegoed)
In de benadering van Omega advies & coaching bestaat bij de verschillende vormen van begeleiding
aandacht voor de levensfase waarin iemand verkeert. Hierbij gaan wij ervan uit dat de individualiteit
van ieder mens in de opeenvolgende levensfasen steeds op een andere manier zichtbaar wordt.
Iedere levensfase heeft zijn eigen uitdagingen en problemen.
Voor wie
 wanneer je het gevoel hebt op een knooppunt in je leven te staan en van hieruit een
nieuwe weg zoekt
 wanneer je vragen hebt over de zin van je leven
 wanneer je het gevoel hebt dat veel in je leven jou allemaal maar overkomt
 wanneer je meer zicht in je leven wilt
Wat is het?
Bij levensloopbegeleiding worden specifieke thema’s of problemen niet alleen op zichzelf benaderd,
maar ook in samenhang gebracht met je biografie. Je leert thema’s, rode draden en samenhangen in
je leven ontdekken, die eerder niet zo duidelijk zichtbaar waren en de vragen die je hebt van hieruit
te benaderen.
Wat mag ik aan resultaten verwachten
 dat je inzicht en voeling krijgt met de ook verborgen kanten van je eigen levensverhaal
 dat je biografie meer weg heeft van een ‘symfonie’ dan van een reeks losstaande
aaneenschakelingen
 dat je meer vertrouwen en zingeving kunt beleven
Werkwijze
In deze leergang leer je onderscheid maken tussen je uiterlijke en innerlijke levensloop. In
beide biografieën en de verbindingen ertussen leer je thema’s, knooppunten en rode draden
ontdekken en je bestaande inzichten hierover te verdiepen. Dit gebeurt door het vertellen
van je levensverhaal, schrijfoefeningen en andere biografische opdrachten. Ook leer je via
oefeningen je leven te zien ‘door de ogen van anderen’ waardoor een zekere afstand ontstaat
die je helpt bij het omgaan met kwesties binnen je biografie. Door deze wijze van werken
versterk je je vertrouwen in de weg die bij je hoort.
Je eigen inbreng en ‘het leren van elkaar’ is van groot belang in deze leergang en daarom zal
zorgvuldig aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van een vertrouwde werksfeer en
een open communicatie in de groep.
De leergang wordt in groepsverband gegeven (6 -8 deelnemers), bestaat uit 7 bijeenkomsten
van 2½ uur en wordt meestal in de regio Utrecht gegeven. De leergang kan op een
aangepaste wijze ook individueel gegeven worden.
Meer informatie
Wil je meer weten over levensloopbegeleiding of een afspraak maken? Bel 0182 382 064, mail naar
info@omega.advies-coaching.nl of vul het contactformulier in op onze website
www.omega-adviseurs.nl
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