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Het is mijn missie kennis over

Hoogsensitiviteit te verspreiden zodat

HSP de hulp krijgen die ze nodig

hebben.

Eén van de dingen die mij opvalt is

dat hoogsensitieve mensen niet altijd

de juiste hulp kunnen

vinden, terwijl er toch veel goede

coaches zijn.

Andersom zie ik veel coaches met

fantastische capaciteiten die relatief

weinig klanten hebben.

 

Dat is de reden dat ik het programma

Jouw Unieke HSP Model heb

ontwikkeld.

In dit programma ontwikkel je een

uniek, onderbouwd, persoonlijk model

om je HSP klanten hun

optimale resultaat te helpen

bereiken.
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Ik help je de kern van jouw unieke

aanpak te achterhalen. Zodat je

meer vanuit Flow kunt werken. 

 

Ik deel relevante wetenschappelijke

inzichten met je, zodat je een stevig

model kunt ontwikkelen

 

Ik daag je uit om groots te denken.

 

 

Zodat Jouw Unieke HSP Model een

visuele samenvatting wordt van een

krachtige methode die onderbouwd

is door wetenschap, gestoeld is op

jouw ervaringen en talenten en je

HSP klant op de beste manier helpt.
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Het programma bestaat uit vier onderdelen.

 

- Jij – jouw persoonlijkheid, jouw vaardigheden

zijn essentieel onderdeel van het model. In

verschillende oefeningen breng je je passie in

kaart, je talenten, je ambities en je uniciteit.

 

- HSP-klant – de ene klant is de andere niet.

Ook binnen HSP zijn er veel variaties. Voor welke

klanten kan jij het meest bereiken? En wat is dat

dan precies? Wat leren, kunnen en kennen ze? 

 

- Methode – je helpt je klanten, maar wat doe je

precies? Wat zijn de stappen die je ze laat

zetten om van probleemsituatie naar ideale

situatie te gaan? Waarom zijn deze stappen zo

belangrijk? Welke (HSP) theorieën verankeren

ze?

 

- Model – de taal van een model bestaat uit

concepten. Woorden die de kern aangeven van

alles wat hierboven staat. Die concepten komen

uit de wetenschap of hebben we misschien zelf

bedacht. Ze maken hoe dan ook, in één

oogopslag duidelijk wat jij biedt. 

 

Het Model geeft je bedrijf een stevige basis

en klanten zijn er dol op.



Dit programma heeft me meer

zelfvertrouwen gegeven in de zin dat

ik met volle overtuiging achter

mijn eigen dienst kan staan. De

heldere structuur, de opbouw en

inhoud van het programma hebben

mij geholpen om uitgebreid stil te

staan bij mezelf en mijn bedrijf.

Sommige antwoorden waren

misschien niet nieuw, maar het

geheel bij elkaar maakte toch dat ik

mezelf beter heb leren kennen.

Het enthousiasme en de

aanmoediging van Esther maakten

dat ik nóg meer in mijn eigen

diensten ging geloven. En dat straal

je natuurlijk uit naar je (potentiële)

klanten.

Ik raad het programma aan omdat je

leert jezelf te focussen op jouw eigen

methode en je eigen

doelgroep. Daarmee zet je jezelf

neer als expert in de markt en werk je

vanuit je eigen unieke kracht.

Sabiene Seip

Reacties van oud-deelnemers

Mindfulness methode

Worden wie je bent

Nevermindzz



Voor mij heeft mijn eigen model me

een kapstok gegeven en een basis

om altijd op terug te vallen en

naar te verwijzen. 

Ik zat vast in gedachten hoe het is, en

niet hoe het kan. 

Met Esther heb ik iets bedacht

waarvan mijn klanten en ikzelf blij

worden.

Ik vind Esther een heldin in wat ze

doet en heb een ton aan inzichten

opgedaan.

Cathy Spaas
cathyspaas.com



Ik vond het prettig dat ik zelfstandig

aan de slag kon, met toch voldoende

persoonlijke begeleiding en

af en toe contact met andere

coaches. Doordat ik nu heel helder

kan verwoorden wat ik doe, en nu

ook zie hoe goed het in elkaar zit,

voel ik me zekerder in contact met

klanten en merk ik dat ik

makkelijker klanten krijg. Het model

dat ik ontwikkeld heb met Esther

bevat alle unieke elementen

van mijn aanpak; spel, beweging,

creativiteit en gesprek. Het past

perfect bij mij en geeft me

daardoor meer zelfvertrouwen in mijn

werk.

Yvonne van Driel
Happy Kids Trainingen



Ik help je graag meer impact te

maken. Meer mensen te helpen. 

 

Door je te helpen een goed

onderbouwd begeleidingsmodel te

ontwikkelen.

 

Waardoor jij het beste kunt geven;

maar ook zelf energie krijgt.

 

Ontdek jouw unieke meerwaarde!

 



Drie opties

 

A. Intensieve begeleiding plus

gezamenlijke inspiratiesessies

4 individuele coachgesprekken, 4

werkboeken, 3 webinars, online

video's, 1 groepsdag en contact met

andere deelnemers

-> gezamenlijke start, selectiegesprek

voor deelname aan programma

 

B. Online plus individuele coaching

4 werkboeken, online video's, 3

individuele coachgesprekken

-> op elk moment te beginnen, eigen

tempo, gesprekken binnen 1 jr naar

behoefte in te plannen

 

C. Online versie

Je doet alles zelfstandig aan de hand

van 4 uitgebreide werkboeken en

enkele video's. 

-> op elk moment te beginnen, eigen

tempo

 

 
Kies de optie die bij jou past. Prijzen op te vragen via

info@hoogsensitief.nl
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Ben je enthousiast? En wil je

direct aan de slag?

 

Of wil je nog extra

informatie?

 

Mail me op 

info@hoogsensitief.nl

Meer weten?

Expert hoogsensitiviteit, sociaal-

wetenschappelijk onderzoeker, HSP

Professional van het Jaar, spreker en

auteur van “Hoogsensitieve Kinderen“

en “Het Hoogsensitieve Brein“.

drs. Esther Bergsma
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