LIVEMARVELOUZ LIFECOACHING

VITALE MEDEWERKERS
EN ARBEIDSMOBILITEIT
Een loopbaantraject online én op zee

MEDEWERKERS DIE VERRASSEN
Vitale medewerkers zijn gemotiveerd,
energiek en veerkrachtig. Ze gedragen zich
proactief en maken krachtige keuzes die
passen bij hun persoonlijke waarden en
mogelijkheden. Daarnaast zijn vitale
medewerkers meer collegiaal, wat de
werksfeer ten goede komt. Maar vitaliteit is
niet vanzelfsprekend. Medewerkers die zich
niet vitaal voelen raken de verbinding kwijt
met zichzelf en de omgeving. Dan ligt
vermoeidheid of verveling op de loer en
neemt de kans op stress, bore-out of zelfs
burn-out toe.
Afstand, reflectie en bewustwording zijn de
pijlers van een loopbaantraject van
LiveMarvelouz. Ons doel is het versterken van
vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en
arbeidsmobiliteit.

RUIMTE VOOR VITALITEIT
EEN TIME-OUT OM TE RESETTEN
Mensen die zich zich autonoom, competent en
verbonden voelen, zijn gemotiveerd om te presteren
(Deci en Ryan, 1985; 2000). Een negatief effect op de
motivatie kan ontstaan wanneer in het werk de
omstandigheden sterk veranderen en de balans
tussen routine en veranderingen verstoord raakt.
Ook als gevolg van een nieuwe levensfase of na
bepaalde life events kan de motivatie voor het werk
sterk dalen.
Een time-out geeft mensen rust en ruimte voor
reflectie. Door tijdelijk uit de dagelijkse realiteit te
stappen kunnen nieuwe inzichten ontstaan en kan
het gevoel van competentie, autonomie en
betrokkenheid weer groeien. Een reset is daarom
een van de belangrijkste stappen om weer volledig te
kunnen revitaliseren.
Ons coachprogramma daagt mensen uit contact te
maken met eigen waarden en drijfveren. Hierdoor
kunnen medewerkers weer nieuwe mogelijkheden
zien en ervaren ze meer plezier in de dingen die ze
doen. Ook helpt coaching ze om regie te nemen over
de eigen vitaliteit en om keuzes te maken die een
duurzame inzetbaarheid bevorderen. Bijvoorbeeld
letten op gezond gedrag, een opleiding volgen of
switchen naar een andere functie of baan.
Arbeidsmobiliteit kan in dat licht eerder worden
gezien als kans dan als bedreiging.

LiveMarvelouz en vitaliteit
We zijn ervan overtuigd dat vitaliteit een
belangrijke motor is voor een zinvol
bestaan. De natuurlijke elementen (zon,
zee en wind) en het werken met het
levensverhaal werken stimulerend bij de
zoektocht naar jezelf op mentaal, fysiek,
sociaal- emotioneel en spirituele vlak.
Afhankelijk van de coachvraag en het
levensverhaal van de coachee kunnen in
het loopbaantraject soms meerdere
levensgebieden aan bod komen.

HET ROER OMGOOIEN
EEN UNIEK COACH-TRAJECT
ROER OM is een uniek en persoonlijk coachtraject,
bestaande uit online begeleiding en een individuele
zes-daagse zeilreis in Zuid Europa.
1. Een bijzondere en persoonlijke zeilreis
De natuur, de zon, de zee en het strand, maar ook
het zeilen naar de verschillende ankerplekken,
helpen de coachee om even helemaal los te komen
van thuis en te resetten. Inspirerende opdrachten,
dagelijkse coachgesprekken en voldoende vrije tijd
zorgen voor een afwisselend programma. Drijfveren, kwaliteiten en belangrijke waarden in het
leven worden helder waardoor de coachee kan
ervaren wie hij/zij is en in de verschillende levensgebieden wil zijn. De coachweek wordt afgesloten
met een haalbaar plan waarin passende keuzes zijn
vertaald in concrete acties.
2. Voor- en na-traject
Om op koers te blijven en doelen te realiseren zijn
er voorafgaand en na afloop van de boostweek zes
online coachgesprekken met zelfwerkopdrachten
en feedback van de coach. Centraal staan het
levensverhaal, patronen en overtuigingen.

De zeilreis als metafoor
Terwijl de coachee zeilt en nieuwe
plekken ontdekt, staat elke dag een
thema centraal. Het ROER OM is een
nautische metafoor waarin de coachee
de schipper wordt tijdens zijn eigen
levensreis op zee. De boot, de
opstappers en de verschillende taken of
zeilhandelingen symboliseren
leiderschap, talenten, waarden en
doelen. Door zicht te krijgen op deze
aspecten van de eigen 'levensreis'
stimuleren we de coachee regie te
nemen, zichzelf te accepteren en plezier
te herontdekken.
1. Reizende schipper. Welke schipper
komt aan boord en wat is zijn
levensverhaal ?
2. Opstappers. Welke opstappers neemt
hij mee op zijn reis? Wat zijn hun unieke
kwaliteiten/beperkingen?
3. Eb & vloed. Wanneer heeft hij de
stroom mee of tegen? Wat geeft of kost
hem energie?
4. Richting. Welke waarden geven de
schipper perspectief op zijn reis?
5. Overstag. Tijd om overstag te gaan.
Wat wordt de nieuwe koers? Wat is het
haalbare en aantrekkelijke plan?
6. Marifoon. Hoe en wanneer pakt hij de
marifoon en welke bakens helpen hem
op koers te blijven?

Prijs ROER OM traject (excl. btw) € 2950,00
- Boostweek Canarische Eilanden

6 trainings- en coachdagen & 5 overnachtingen (vliegticket,
transfer en boordkas € 25,00 p.d. zijn niet inbegrepen).

- Online voor- en na-traject (6 sessies)

LIVEMARVELOUZ
DUURZAAM VERBINDEN, LEREN &
SPELEND ONTDEKKEN
Met de naam LiveMarvelouz en het logo dragen we
uit waar wij voor staan en waar we plezier aan
beleven. Sinds wij ons eigen roer hebben
omgegooid, werken we op onze boot terwijl we
nieuwe plaatsen in de wereld ontdekken. We leven
zo eenvoudig en duurzaam mogelijk, vanuit
verbinding met anderen en onszelf. Het is onze
missie om ook anderen zoveel mogelijk tot hun
recht te laten komen en hen verbondenheid en
compassie met zichzelf en anderen te laten ervaren.
We streven ernaar anderen daadwerkelijk te
ontmoeten en hen te ondersteunen bij het maken
van keuzes op de verschillende levensgebieden.
Professionaliteit
Wij zijn professionals in opleiden, trainen en
coachen, met een passie voor leren en ontwikkelen.
We zijn aangesloten bij de NOBCO (Nederlandse
Orde van Beroepscoaches), CAT (Collectief
Alternatieve Therapeuten) en de BPSW (Beroepsvereniging van Professionals in het Sociaal Werk).
We nemen deel aan intervisie- en scholingstrajecten en volgen bijbehorende gedragscodes.

Bel of mail voor een kennismaking
⌂ www.livemarvelouz.com
✉︎ l i s a @ l i v e m a r v e l o u z . c o m
✆ 06 22 94 12 24
✉︎ m a r t i n @ l i v e m a r v e l o u z . c o m ✆ 0 6 5 5 2 9 1 0 2 1

Lisa en Martin
Naast collega's zijn we ook partners. Al
meer dan 36 jaar genieten we samen
van de ontdekkingsreis die het leven
voor ons is. Als coach hebben we elk
onze eigen stijl en aanpak en dat
benutten we in ons unieke concept.
Lisa: Ik ben een creatief denker en sluit
snel aan bij de uitgangssituatie
waarmee de coachee start. Ik ben
betrokken, open, enthousiast en
flexibel. Ik zorg voor luchtigheid en zie
vooral mogelijkheden en kansen. Ik wil
het mensen graag naar de zin maken. Ik
herken patronen en leg makkelijk
verbanden waardoor de coachee vanuit
een nieuw perspectief naar het eigen
gedrag leert kijken.
Martin: Ik ben de kapitein. In deze rol
ben ik duidelijk en directief. Ik kan taken
opsplitsen in uitvoerbare activiteiten en
neem de coachee daarin mee. Ik ben
hartelijk, serieus, steunend en
empathisch. Ik kan vasthoudend zijn en
doorvragen, om zo nieuwe inzichten te
stimuleren. Daarnaast confronteer ik als
dat nodig is.

