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Naast  het  geven van  coach ing en  

counsel ing  is  See IQ nog op  hee l  vee l  

andere  gebieden act ie f :   

•  Studiebege le id ing ,  b i j lessen 

•  Hoogbegaafdhe id 

•  Beve i l i g ing  en EHBO  

(b i j v .  evenementen)  

•  Ondersteuning van  onderwi j s-

act iv ite iten  (b i j v .  musical s /kampen/

pro jecten)  

•  Outdoor & Trave l  (b i j v .   

Excurs ies  hoogbegaafden /PGB) 

•  Audio Product ies 

 

Voor meer  in format ie  verwi js  ik  u   

naar de webs ite :  

  

 www.seeiq .n l  Telefoon: 06 - 26 79 27 63 

Internet: www.seeiq.nl 

E-mail: info@seeiq.nl 

SEEIQ SEEIQ SEEIQ SEEIQ     

Wat doet SeeIQ nog meer?Wat doet SeeIQ nog meer?Wat doet SeeIQ nog meer?Wat doet SeeIQ nog meer?    

Mentoring 

Consultancy 
Counseling 

Coaching 



“Ik loop vast, hoe kom ik er uit?” 

“De mensen om mij heen begrijpen mij niet?” 

”Waarom reageert iedereen zo raar op school?” 

“Wat voor doel heeft mijn leven hier ..?” 

“Help, mijn kind is hoogbegaafd en denkt  

aan zelfmoord, wat moet ik doen?” 

“Waarom ziet niemand mij…” 

“In deze tijd van regressie wil ik weten  

hoe ik efficiënter zou kunnen functioneren” 

“Ik wil weten waar ik goed in ben.” 

“Ik wil mijn personeel graag iets duidelijk maken, 

maar ik wil een derde hiervoor inschakelen.” 

  

Een greep uit de vele vragen die als coach op mij 

afkomen. Als coach wil ik het vergrootglas zijn dat 

soms net even anders naar de vraag laat kijken. 

 

Verschillende werkvormen zijn daarbij denkbaar: 

creatief, sport en spel, gespreksvorm, wandelend. In 

overleg kiezen we de beste vorm waarbij het meest 

optimale resultaat geboekt kan worden. 

    

Coaching, counseling...Coaching, counseling...Coaching, counseling...Coaching, counseling...    
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Voorbeelden mogelijke coaching:Voorbeelden mogelijke coaching:Voorbeelden mogelijke coaching:Voorbeelden mogelijke coaching:    

• BedrijfscoachingBedrijfscoachingBedrijfscoachingBedrijfscoaching    

Bijv. het overbrengen van een idee aan het per-

soneel. Training van het personeel door een der-

de. Functioneringsbegeleidingen. 

• InterInterInterInter----persoonlijke problemenpersoonlijke problemenpersoonlijke problemenpersoonlijke problemen    

Bijv. omgangsvormen en problemen, 

spiegelbeeld analyse, zelfbeeld, mediation. 

• StudiecounselingStudiecounselingStudiecounselingStudiecounseling    

Bijv. leerstrategieën en geheugentechnieken, 

werkwijzen en planningsmogelijkheden.    

• HoogbegaafdheidHoogbegaafdheidHoogbegaafdheidHoogbegaafdheid    

Bijv. (in)zicht op functioneren, sociaal-,  

emotionele ontwikkeling, wereldbeleving.    

• Pastorale counselingPastorale counselingPastorale counselingPastorale counseling    

Bijv. christelijke hulpverlening, geloofsvragen, 

levensinvulling, gezin, gemeente. 

• (Geloofs(Geloofs(Geloofs(Geloofs----)opvoeding, kinderen en jeugd)opvoeding, kinderen en jeugd)opvoeding, kinderen en jeugd)opvoeding, kinderen en jeugd    

Bijv. gezinsomstandigheden, school- 

problematiek, tienercoaching, mentoring.    

 

SeeIQ en USeeIQ en USeeIQ en USeeIQ en U    

SeeIQ vindt respect voor elkaar en een ontspannen 

sfeer uitermate belangrijk om tot gesprek te komen. 

De eigenheid en uniekheid van de mens speelt daarbij 

een belangrijke rol. 

WerkwijzeWerkwijzeWerkwijzeWerkwijze    

Na een intakegesprek wordt er een keuze gemaakt 

voor een bepaald traject. Ook wordt hierbij de locatie 

besproken die daarbij past bij het traject.  

    

    

SEEIQ SEEIQ SEEIQ SEEIQ     

Telefoon: 06 - 26 79 27 63 

Internet: www.seeiq.nl 

E-mail: info@seeiq.nl 

KVK: Gooi-, Eem- en Flevoland 32143985 

KostenKostenKostenKosten    

Gezien de enorme hoeveelheid activiteiten en 

de vele mogelijkheden en werkwijzen om daar 

vorm aan te geven, is het niet mogelijk één vast 

tarief op te stellen. Wilt u voor een specifieke 

situatie de tarieven en de mogelijkheden weten, 

neem dan contact op voor een offerte.  

Sommige zorgverzekeraars bieden een vergoe-

ding aan voor gevolgde consulten/begeleidingen. 

Informeer bij uw verzekering naar mogelijk-

heden. 

LocatieLocatieLocatieLocatie    

Sessies vinden plaats op een nader te bepalen 

locatie. Vaak hangt deze samen met de gekozen 

werkwijze. 

Meer informatieMeer informatieMeer informatieMeer informatie    

Nog vragen of bent u geïnteresseerd in SeeIQ? 

Graag verwijs ik u op het internet naar 

www.seeiq.nl voor een nadere kennismaking. 


