
Balans? 

Je baas verwacht dat je je voor minstens 100% inzet. Dus je werkt 
hard. Ook ‘s avonds. En je sportavond schiet er regelmatig bij in.  

Je partner verwacht dat je thuis gezellig bent. Dus je schenkt een glas 
wijn in en denkt aan de was, die al 2 dagen op de trap ligt. De sleur 
ligt op de loer. 

Je opleiding laat je maar 
even wachten, want je 
kinderen vragen of je 
voorleest. 

Je vrienden hebben in het 
weekend een feest je 
georganiseerd. Dus je 
avondje uit gaat weer niet 
door.  

Dat geldt ook voor die 
toekomstplannen die je had.  
Had… want je hebt nu je 
handen vol aan vandaag. 

Herken je dit? Heb je vaak 
het gevoel dat je geleefd 
wordt in plaats dat je leeft?  

Lees dan verder. 



Het kan anders 

Als je het gevoel heb geleefd te worden, doe je 
jezelf te kort. Ook jij bent in staat een leven te 
leiden waarin je toekomt aan jezelf en de dingen 
die jij belangrijk vindt.  

Hiervoor is het nodig keuzes te maken. En om 
keuzes te kunnen maken moet je weten wat jij 
belangrijk vindt in je leven. 

Dan kun je balans krijgen in je relatie, in je werk, in 
je ambities, enz. 

Werkwijze 

Tijdens een GRATIS kennismakingsgesprek 
verkennen we je knelpunten. En we stellen 
vast wat je zou willen bereiken. 

Dit is  uitgangspunt voor een kort, 
inspirerend en creatief coachingstraject, 
waarin ik je help prioriteiten te stellen.   

 

Resultaat 

Aan het eind van het traject ben je in staat 
keuzes te maken die je nodig hebt om je doel 
te bereiken. Je voelt meer voldoening in je 
leven. Je bent in balans! En dat is belangrijk 
voor jezelf en voor de mensen om je heen.  

Alles wat je nodig hebt zit in jezelf verborgen. 

Het is  belangrijk je bewust te zijn van je keuzes. Je 
leeft ten slotte maar 1 keer. En dan kun je het 
beter maar goed doen. 

Averca helpt je om te ontdekken wie je bent, wat 
je kunt en wat je wilt. En bovendien hoe je dat 
kunt bereiken. Averca helpt je om je balans te 
hervinden. 



Averca helpt je verder 

Averca is bureau voor coaching en loopbaanadvies, en is opgericht door Ard Verrips. 

Komend uit het basisonderwijs begeleidt hij mensen met loopbaanvagen en vragen rondom relaties, werk 
en balans. 

 Averca houdt zich bezig met loopbaanadvies voor iedereen die een carrièreswitch overweegt,  
reïntegreert, te maken heeft met ontslag of wil doorgroeien naar een andere functie. 

Daarnaast is Averca gespecialiseerd in het coachen van leerkrachten, beginnende directeuren, IB-ers  en 
managementteams. 

Voor advies of coaching na een periode van ziek zijn, of als je vast dreigt te lopen in je werk  kun je ook bij 
Averca terecht. 

Voor bedrijven verzorgt Averca trainingen op het gebied van communicatie, teambuiling, presenteren, 
solliciteren en andere trainingen.  
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Averca  is opgericht door Ard Verrips.  

“Ik heb bijna 25 jaar in het onderwijs gewerkt, als 
leerkracht, adjunct-directeur, IB-er en 
directeur. In mijn werk heb ik veel  
gebruik gemaakt van mijn vermogen 
om te coachen.  

Diverse mensen heb ik mogen  
begeleiden naar ander werk of heb ik 
met andere vragen kunnen coachen. 

Mijn kernwaarden zijn: integriteit en  
objectiviteit. In mijn manier van  
coachen ben ik luisterend en  
analyserend.  
Confronterend en realistisch. 
Creatief en uitdagend.  

En altijd op zoek naar de kracht en 
drijfveren van mensen. 

Hierbij wil ik aansluiten.” 

Averca verzorgt trainingen 
 

 Zicht op de toekomst, bij dreigend 
ontslag 

 

 Verslaafd aan LSD, of de kracht 
van luisteren samenvatten, door-
vragen. 

 

 Terug naar school, voor her-
intreders en zij-instromers 

 

 Collegiale coaching: een training 
waarbij collegiale consultatie op 
een hoger plan wordt getild. 

 

Graag overleg ik met u over trainingen op maat. 


