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Wie is gewoonTwan? 
No-nonsense inzet voor steun en toeverlaat waarbij met welzijn, veiligheid gecreëerd wordt. Ik ben er voor jou 
en je organisatie om preventief obstakels in het leven te overwinnen. Ik sta met een luisterend oor klaar voor 
een vrijblijvend gesprek. Via het Korps Commando Troepen en Korps Mariniers ben ik zelf na een bewuste 
transitie mijn carrière vervolgt als trainer, coach en vertrouwenspersoon. Daarmee werk ik nu alweer ruim 30 
jaar aan persoonlijke ontwikkeling en groei van individuen, teams en organisaties binnen de hoog risicosector.  
 
Als trainer verzorg ik; 
NLP-trainingen, opleidingen voor vertrouwenspersonen, programma’s in persoonlijk leiderschap, trainingen in 
veiligheid & veilig werken, trajecten in presenteren, communicatie, crisismanagement en teambuilding. 
 
Als vertrouwenspersoon ben ik ervoor; 
Een luisterend oor of als er een externe vertrouwenspersoon gewenst is. 
 
Als coach ben ik te benaderen bij; 
Een onveilig gevoel, ongelukkig zijn, burn-out klachten, psychosociale problemen en of trauma’s, PTSS. Ieder 
mens heeft zelf de nodige hulpbronnen in zich. Ik geloof dan ook in duurzaamheid vanuit eigen kracht door 
korte trajecten te verzorgen waarna het individu of de teams in staat behoren te zijn om weer zelfstandig door 
te pakken. Ik sta geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en zet bij mijn op 
maat programma’s ondermeer de volgende hulpbronnen in, Neuro Linguistisch Programmeren en de MatriX 
methode. 
 
INZET TRAINEN & VERTROUWENSPERSOON 
Deze diensten worden via een op maat offerte aangeboden. 
 
COACHING 
Bij individueel coachen begin ik altijd met een vrijblijvende kennismaking via videobellen of per telefoon 
zonder kosten.  
Daarna volgt een nadere kennismaking met een wandeling van 1 uur in de natuur.  
€ 95,- exclusief eventueel te maken reiskosten. 
 
Of we zetten een Doorbraak sessie in van 3 uur op mijn locatie in Rotterdam of Vlaardingen. 
€ 375 -  
 
Indien gewenst kan er ook een totaal traject ingezet worden. Dit betekent dat we samen inzichtelijk maken wat 
jij nodig hebt om (weer) vanuit eigen kracht te komen tot leven in jouw gewenste situatie. Hierbij zet ik in op 
maximaal 4 coaching momenten van ieder 3 uur met een wandeling als start. De volgende opzet pas ik vaak 
toe: 

1) Oefenen vanuit de huidige situatie naar je gewenste situatie. Hierbij maak ik jouw hindernissen en 
hulpbronnen inzichtelijk. Aansluitend leer ik je zintuigelijk deze gewenste situatie te verankeren.   

2) Oefenen met een tijdlijn met logische niveaus vanuit de huidige situatie en een tijdlijn vanuit de 
gewenste situatie.  

3) Start met wandeling en aansluitend inzet van de Doorbraak methodiek en of de MatriX-methode. Een 
snelle, veilige en aantoonbaar effectieve interventietechniek. Hierbij geef ik je zelf (weer) de regie 
over het eigen hoofd.  

4) Afronding met herhaling van oefeningen en tools om zelf mee verder aan de slag te kunnen. 
 

€ 1.260, - exclusief eventueel te maken reiskosten.  
 

 

Enthousiaste groet,  
Twan twan@gewoontwan.nl  

+31 (0) 610894631 


