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Over Jeanet Visser
Vissercoaching bestaat dit jaar 20 jaar! Mijn missie is om mensen de regie 
over hun leven terug te geven. Mijn kracht is dat ik snel en ‘to the point’ 
ben. Ik zoek naar de vraag achter de vraag en weet die naar boven te halen.

Mijn lange ervaring in het (internationale) bedrijfsleven komt mij hierbij 
goed van pas. Ook bij het coachen in het Engels. Ik heb 9 jaar gewerkt 
als HR-manager in een managementteam in de internationale hotellerie. 
Daarvoor heb ik 10 jaar in dienstverlenende functies gewerkt voor het in-
ternationale persbureau Reuters, in Nederland, Duitsland en het Verenigd 
Koninkrijk. Vervolgens ben ik in de non-profitsector begonnen met super-
visie geven aan mensen in het onderwijs en de maatschappelijke sector. 
De laatste 10 jaar werk ik als coach. 

De afgelopen 20 jaar heb ik niet stil gezeten. Ik zorg voor permanente 
‘upgrading’ van mijn professionaliteit door ieder jaar trainingen en bij-
scholing te volgen. In september begin ik met de opleiding Opstellingen 
(organisatie en familie).

Opdrachtgevers
Mijn opdrachten zijn divers en 
ik heb veel ervaring in uiteenlo-
pende branches met: 

• Burn out coaching
• Work life balance coaching
• Business en loopbaan coaching
• Trainingen, mediation
• Coaching bij vergaderingen

APK Coaching
De recente ervaring met de mannen en vrouwen die ik heb gecoacht leert 
me dat we tegenwoordig korte trajecten willen. Een paar gesprekken, dan na 
een langere pauze eventueel alles kort bijscherpen. Als aanvulling op mijn 
normale coaching trajecten bied ik daarom nu APK Coaching aan. 

Wat is APK Coaching?
Met een kort coachingstraject kunnen we problemen ‘onder de motorkap’ 
tijdig aanpakken. Bij APK Coaching zet je je doelstellingen en kwaliteiten 
op een rij en onderzoek je je work-life balans. Hierna kun je gericht verder. 
Tot de volgende APK. 

Voor wie?
 

Dertig-plussers die veel bordjes in de lucht houden, op het werk en privé.

- Wie tegen een burn-out aanzit, dreigt vast te lopen: doorsmeren vereist
- Wie een efficiënt ‘Coping’-mechanisme zoekt: versnellingsbak reviseren
- Wie tot stilstand komt op het werk: roestgevaar is aanwezig. 
- Wie vol zit met te veel prikkels, emoties en frustraties: uitlaat controleren

• 3 tot 5 gesprekken 
• Nu met gratis intake
• Elke week of iedere twee weken

Normaal € 125,-- euro per uur 
Nu met 20% jubileumkorting:
€ 100,-- per uur excl. B.T.W.
  

NIEUW!

APK 
in het 
kort


