
COACHING OEFENING:

ZELFWAARDERING



Wat ben ik blij jou (terug) te mogen inspireren. Deze keer met een

van de krachtstigste coaching oefeningen die er bestaan. Heel

simpel, helder en met direct impact. Ik hou ervan om andere

coaches te inspireren, te coachen. Jouw coach te zijn. Want

iedereen heeft een coach nodig, ook wij als coaches.

Ik ben alvast benieuwd naar je

eerste ervaringen. Stuur ze ons op

naar naar hello@elsvanlaecke.com.

Je kan deze handleiding van de

oefening afprinten en bij je leggen bij

het coachen.

Krachtige liefdevolle groetjes,

WELKOM



Maak connectie met de klant

Creëer veiligheid

Benoem me minstens 10 elementen die jou uniek maken, waar je trots

over bent, je succes ervaringen, je talenten, kwaliteiten

Je herhaalt de kwaliteiten als coach

Vervolgens laat je de coachee deze kwaliteiten voor zichzelf

benoemen

Af en toe neemt de coachee adem zodat ze alles goed kan laten

binnenkomen

Het is niet zinvol om de kwaliteiten af te rammelen

Vraag de coachee vervolgens wat ze met deze oefening in haar

dagelijkse leven wilt doen

Veel succes,

COACHING OEFENING:

ZELFWAARDERING



ZIN OM ONZE OPLEIDINGEN

BETER TE LEREN KENNEN?

BOEK EEN VRIJBLIJVENDE DOORBRAAK

SESSIE IN OP HELLO@ELSVANLAECKE.COM

NIEUWSGIERIG?



Let’s connect



WIE IS ELS? Yes2me?

, Ik kan je begeleiden om vol zelfvertrouwen te genieten van

het leven, elke dag opnieuw ,

Herkenbaar?

Je wil graag tevreden zijn met jezelf. Alleen merk je dat

het vaak nog niet goed genoeg is.

Je weet wel wat je waard bent, en toch merk je op dat je

jezelf gaat vergelijken met anderen.

Je voelt je soms overdonderd hoe een ander impact kan

hebben op jouw gemoedstoestand.

Je hebt plannen, ideeën, dromen en ambities. Je hebt ze

echter nog niet omgezet omdat je je plek niet durft te

nemen.

“Yeap, ik hoor me een aantal keer JA zeggen”. Dan ben je

op de juiste plek.

Wat mijn ding is?

Ik ben els, ik ben experte in begeleiden van professionals in

meer zelfvertrouwen te zetten door zelf meer te waarderen

en accepteren, op een down-2-earth manier. Ik ben wel

speels, gek en rust is me goud waard. Een durferke, een

ambiance maker.

WAAR STA IK VOOR?



Samen gaan we voor meer zelfvertrouwen, je leven in

eigen regie nemen.

We gaan samen naar de kern waar jij in je onderbewuste op

geblokkeerd zit. Ik maak deze blokkerende patronen samen

jou helder en we bepalen samen welke acties je wil

ondernemen om deze oude patronen te doorbreken. Alles

wat je tegen jezelf zegt vanbinnen, krijg je ook.

Mijn business

Ik ben een stralende onderneemster. Sinds 2009 actief als

coach, trainer en mentor. Succesvol en ik sta er.

Ik begeleid voornamelijk professionals die meer willen halen

uit hun professioneel en privé leven (je bent geen 2

verschillende personen). Ben je professional binnen een

organisatie, ondernemer, coach, trainer, mentor, therapeut,

spoke person en wil je meer neerzetten van jezelf? Dan zit je

goed ☺.



Al 1000-en klanten staan nu een heel stuk verder om al te

zien bij hunzelf wat er al is, te accepteren datgene dat ze

wat in hun rugzak hebben. Effect: meer stevigheid, meer

zelfvertrouwen, meer kracht.

This is what I am meant to do in life, I live it and I love it,

every day again. Kom je voeden bij mij, kom je inspireren bij

mij. Het mag… om je te laten ondersteunen door mij, door

ons.

Mijn verhaal
Ik weet als geen ander hoe het is om te vallen en weer

rechtop te kruipen/staan en weer te durven er (een beetje)

voor te gaan. Ik ben door mijn levenspad met vele

uitdagingen getriggerd geweest en ze hebben me gemaakt

wie ik nu ben, en daar ben ik best trots op. Wil je graag mijn

levensverhaal lezen, deze vind je op de volgende pagina’s.



MIJN LEVENSVERHAAL

Mensen die me kennen, weten dat ik het ok vind om me kwetsbaar

op te stellen. Want door kwetsbaarheid toe te laten, creëer je het

vermogen om de ander te raken. Vandaar hier nu mijn levensverhaal.

Ik begin met: ,,, ik eer mijn verleden en ik omarm de toekomst die

me tegemoet komt ,,,

Ik ben het gezin waarin ik ben geboren dankbaar ,, en ik kan het 

systeem eren. Nu, vandaag, anno 2017 is het allemaal ok, al was het 

toen zeker niet evident. Het heeft me zelfs zo getekend dat mijn 

levensthema er is uit voortgekomen:  ZELFLIEFDE en ZELFZORG.

Mijn vader, die aan een

psychische ziekte leed, heeft

ons gezin verlaten toen ik 4

jaar oud was. Mijn moeder was

ineens alléén verantwoordelijk

voor de 4 kinderen.

Ze was echter al jaren verslaafd aan alcohol en had weinig aandacht

voor ons.



MIJN LEVENSVERHAAL

Bovendien moesten wij haar regelmatig helpen om haar job uit te

voeren. Op mijn achtste ging ik dus, samen met mijn broer en zussen,

mee met haar appartementsgebouwen poetsen. Het voordeel is dat

ik vandaag heel goed kan poetsen, een leuke kindertijd heb ik echter

niet gehad.

“Liefde krijgen” was toen ook al geen evidente opdracht. Ik heb het

heel vaak geprobeerd bij mijn moeder, echt uit te reiken naar haar.

Regelmatig werd ik afgewezen en kreeg zelfs kwetsende uitspraken

naar mijn hoofd geslingerd, zoals bv: ”Als ik het opnieuw kon doen,

dan was je er niet”. Alsof ik geen bestaansrecht had.

Ik ging dan maar aandacht en liefde zoeken bij de verschillende 

mannen die ons pad kruisten, wat jammer genoeg leidde tot 

seksueel misbruik op jonge leeftijd. 

Het is niet mijn bedoeling om mijn moeder te

veroordelen. Ze deed wat ze kon, met alles wat ze

toen ter beschikking had en haar rugzak die ze

meedroeg. Dat meen ik. Ik eer mijn moeder. Ik

accepteer ze voor wie ze is. Met alles wat ze me

kon geven en niet kon geven.



MIJN LEVENSVERHAAL

“At least I had the feeling that someone cared”, dacht ik toen ergens

diep vanbinnen denk ik… Een heel incorrect gevoel natuurlijk en

bovenal zeer fout van die man. Bijgevolg worstelde ik als tiener

enorm met het aangaan van relaties met mijn eerste “liefjes”.

Gelukkig heb ik “along the way” mijn super lieve man leren kennen,

met wie ik ondertussen al vele jaren getrouwd ben. Samen beleven

we veel echte, gezonde liefde. Ik voel nog regelmatig vlinders in mijn

buik als ik hem zie, heel fijn.

Maar dus in mijn jeugd was mijn mechanisme: “Als ik me richt me op

de ander en op externe situaties, dan krijg ik waardering en liefde en

dan kan ik mezelf ook valideren en graag zien”.

Toen ik 12 jaar was, besloot ik mijn leven zelf in handen te nemen en

mijn eigen toekomst te bepalen. En dat zou niet achter de toog in het

café

zijn waar ik heel mijn

kindertijd had vertoefd.



MIJN LEVENSVERHAAL

Ik koos de moeilijkste richting in middelbaar onderwijs want alleen zo

zou ik mij het best op hoger onderwijs voorbereiden. En dat lukte: op

mijn 18e ging ik het huis uit om aan de universiteit te studeren. Om

de eindjes aan elkaar te kunnen knopen, deed ik studentenjobs. Ik

sloot me ook aan bij de studentenvereniging AIESEC, wat me een

breed netwerk en extra ervaring gaf.

Dankzij hard werken en veel doorzettingsvermogen, slaagde ik met

onderscheiding in mijn studies economie. Ik won zelfs een prijs

waardoor ik een bijkomende opleiding aan de Vlerick kon financieren

(samen met de centjes die die ik van mijn vader had geërfd, want die

was ondertussen overleden).

Met een dubbel diploma op zak ging

ik werken bij Danone, een grote

multinational in de FMCG-sector (Fast

Moving Consumer Goods). Ik bouwde

er een mooie carrière op, werd aanzien

als high potential en haalde veel

resultaten. Goed voor mijn

zelfwaardering.



MIJN LEVENSVERHAAL

Op mijn 27e besefte ik dat ik vooral hard werkte om waardering te

krijgen van mijn omgeving. Enkel als zij het goed vonden, was ik ok.

Zo noemen dat “the unsecure overachiever”. Overmatig presteren

om gewaardeerd te worden zodat je eigenwaarde kan bevestigd

worden. Ik was totaal afhankelijk van mijn omgeving…. Met als

gevolg dat toen ik op een bepaald moment een minder goede baas

had en mijn kwaliteiten minder apprecieerde, dat ik het dan heel erg

lastig kreeg.

Dankzij coaching werd het steeds duidelijker wat mijn

overlevingsmechanismes waren geweest tot dan:

Liefde krijgen en afstoten (mechanisme van mijn moeder).
Mezelf bewijzen om zo externe waardering en liefde te mogen 
ontvangen om zo mezelf graag te zien.

Danone selecteerde me om naast mijn Marketing Manager functie

ook trainer te worden en dat vond ik geweldig! Ik was erg ontroerd

toen ik hoorde wat mensen allemaal leerden en oppikten tijdens

onze trainingen. Mijn hart werd telkens weer helemaal warm en

soms vloeiden zelfs tranen over mijn wangen van ontroering.



MIJN LEVENSVERHAAL

Dus sprong ik naar een nieuw hoofdstuk in mijn carrière:

professionele business trainer en coach. Tijd voor een her-opleiding

van mezelf. Tijd voor extra professionele studies en veel denk- en

zoekwerk.

Nu 6 jaar later, met zo veel extra ervaringen en na 100-en mensen te

hebben begeleid in hun eigen tocht om zichzelf meer te waarderen,

is het tijd om mijn boodschap naar vele duizenden mensen uit te

dragen. Ik wil professioneel maar 1 ding, dat is mensen inspireren om

zichzelf helemaal te accepteren en zo in zelfvertrouwen en zelfliefde

te staan.

Echt waar, werp het vuilnis van je schouders, net zoals ik, en sta

anders in het leven!

Meer zuurstof, meer leven, meer liefde.

It's time to take your place. Time for action.


