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Personal Coaching is bedoeld voor Christenen die tijdelijk ondersteuning en/of 
begeleiding nodig hebben. Op zoek zijn naar iemand die als het ware meewandelt op een 
moeilijk stuk traject in zijn of haar leven. 
 

Bij interesse voor Personal Coaching kunt u bij BoomsmaMozaiek kosteloos en geheel 

vrijblijvend een kennismakingsgesprek aanvragen. Als er tijdens dit kennismakingsgesprek 

voldoende onderling vertrouwen blijkt te zijn en basis voor een Personal Coaching traject, 

wordt er met u een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Een intakegesprek duurt 

1½ tot 2 uur en vindt plaats in het atelier van BoomsmaMozaiek of een nader overeen te 

komen locatie.   

 De intake wordt verzorgd door BoomsmaMozaiek. Voorafgaand aan het 

intakegesprek krijgt u een vragenlijst toegezonden. Het is de bedoeling dat u 

deze zo concreet en eerlijk mogelijk, maar ook  duidelijk leesbaar invult, bij 

voorkeur op een computer, waarna u deze ingevulde lijst aan BoomsmaMozaiek 

doet toekomen. BoomsmaMozaiek zal z.s.m. na ontvangst van uw ingevulde 

vragenlijst een afspraak met u maken voor het intakegesprek. Tijdens het 

intakegesprek gaat het erom om uw hulpvraag zo duidelijk mogelijk te krijgen 

en een beeld van de situatie. BoomsmaMozaiek zal tijdens dit intakegesprek uw 

ingevulde vragenlijst als leidraad gebruiken. 

 Voor kinderen onder de 18 jaar zal er een ouder of wettelijk bekrachtigd 

begeleider bij de intake aanwezig moeten zijn.  

 U kunt tijdens het intakegesprek nog  aangeven een vertrouwenspersoon mee te 

willen laten ‘wandelen’ in het (gehele/gedeeltelijke) persoonlijke 

veranderingsproces wat komen gaat. BoomsmaMozaiek zal met u kijken naar de 

voor- en nadelen hiervan zodat u tot een evenwichtige en weloverwogen 

beslissing kunt komen. 
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1. Wie bent u en wat is uw (huidige en verleden) situatie. 

2. Welk doel wilt u behalen. 

3. Wat is er al gebeurt en waar heeft u al aan gewerkt. 

4. Wat zijn naar uw idee uw mogelijkheden en onmogelijkheden. 

5. Werken aan een resultaat gerichte aanpak ondersteund door 

BoomsmaMozaiek. 

6. Gezag en autoriteit.  

7. Vinger aan de pols houden. 

1. Werkwijze BoomsmaMozaiek. 

2. Waarom (kiest u voor) Personal Coaching. 

3. Wat wilt u voor een soort kunstobject mozaïeken en heeft u voorkeur voor 

bepaalde materialen.   

4. Welke frequentie is voor u wenselijk en haalbaar. 

5. Welke tijdsduur kent een Personal Coaching traject.                                       

Dit is afhankelijk van de hulpvraag, frequentie, het creatief inzicht van u en 

het gewenste kunstobject 

1. Wat kost een Personal Coaching traject (per maand).                                                    

Dit is afhankelijk van de frequentie, de duur en het gewenste kunstobject/ 

materialen. Zie ook het kopje ‘ ’ 

2. Welk maximum bedrag of maandbudget heeft u (verantwoord) te besteden 

voor Personal Coaching. 

3. Wat zijn de financiële mogelijkheden vanuit BoomsmaMozaiek voor u en 

financiële verplichtingen die u met BoomsmaMozaiek aangaat. 

4. Betalingen en betaaltermijnen. 
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 BoomsmaMozaiek gaat een Personal Coaching traject met u aan op individuele 

basis. 

 Op uitdrukkelijk verzoek van u kan een Personal Coaching traject plaatsvinden 

met een vertrouwenspersoon erbij.  

 

  

 Een vertrouwenspersoon kan bijvoorbeeld een vriend(in), familielid of 

gemeente(kerk)lid zijn waarin u voldoende vertrouwen heeft om met u in dit 

persoonlijke, vaak kwetsbare, proces mee te mogen ‘wandelen’. 

 Het doel om een vertrouwenspersoon mee te laten ‘wandelen’ in het 

persoonlijke veranderingsproces is dat de vertrouwenspersoon u kan 

ondersteunen en aanmoedigen in de ‘thuissituatie’ tijdens dit proces. 

 Als u van uzelf weet dat u (in deze levensfase) een sterke behoefte heeft tot 

lichamelijke genegenheid / vertroosting / aanrakingen end. dan beveelt 

BoomsmaMozaiek u dringend aan om tijdens uw Personal Coaching traject een 

vertrouwenspersoon mee te laten ‘wandelen’ in uw veranderingsproces. 

Afhankelijk van uw situatie kijken we er gezamenlijk naar wie deze rol het 

beste kan vervullen en van welke sekse de vertrouwenspersoon zou moeten 

zijn. 

Intake(eenmalig) 1½ tot 2 uur € 125,00  € 225,00 

Personal Coaching* 1t/m15 sessies van elk 3 uur €  82,50  € 150,00 

Extra sessies**  v.a. 16e sessie, per sessie van 2 uur €  52,50  €  75,00 

 

* = Inclusief : 

 Mozaïek basismateriaal bestemd voor binnendoeleinden tot een maximum van 

7200cm². Specifieke wensen, (3D)mozaïekobjecten en exclusieve materialen gaan 

altijd in onderling overleg. 

 Catering, gedurende het gehele traject. 

 Professionele mozaïekbegeleiding en gebruikmaking van professioneel 

mozaïekgereedschap.  

 

** = Maximaal 5 op het overeengekomen Personal Coaching traject.


