
 

HANS VAN DER VLIS MIJN VISIE ACHTERGROND 
Ik werk met PASSIE én PLEZIER als Lichaamsgerichte 
coach en extern Vertrouwenspersoon. Dit A4-tje gaat 
over mijn werk als coach. 
   

 
   
MIJN SPECIALITEIT 
Mijn specialiteit is ONTKNELLEN: het ontdekken van de 
eigen essentie. Ik zie het als een voorrecht om mensen 
in hun proces te mogen BEGELEIDEN. Vaak begin ik bij 
de fysieke ervaring. 
 

Wat ik kort & krachtig gezegd doe: 
Ik coach ‘de relatie met jezelf’ 

 
KRACHTIGE SPIEGEL 
Als coach fungeer ik als spiegel, vertaler en katalysator. 
Mijn kracht zit in een open houding en spelenderwijs 
breng ik graag van alles in beweging: tot leven! 
 

Alles wat in jou leeft is welkom! 
 

Mijn manier van werken is gebaseerd op het besef dat 
er NIKS zeker te weten is, terwijl er wél van ALLES te 
ervaren valt. Via de fysieke en emotionele beweging 
leg ik een verbinding met jouw kern, jouw verlangen: 
de verbinding met je eigen authentieke ik. 
 
MIJN COACHING 
1 - Lichaamsgericht coaching 
‘De relatie met jezelf’ gekaderd door JOUW LEVEN 
2 - Coaching voor Koppels 
‘De relatie met jezelf’ gekaderd door iemand LIEFHEBBEN 
3 - Teambuilding 
‘De relatie met jezelf’ gekaderd door WERK & COLLEGA’S 

Volgens mij draait álles om VERSCHIL. We kunnen van 
elkaar genieten omdat we verschillend zijn. Het leven 
wordt eenvoudiger als VERSCHIL dat er is, er mag zijn. 
  

VERSCHIL is fantastisch mooi, 
tótdat het verschil te groot wordt 

 

ER MOGEN ZIJN 
Ik coach VERSCHIL dat er niet mag zijn. Ik richt me op 
het verlangen ‘er te mogen zijn’. Het bijzondere stuk 
voelt zich bij mij doorgaans gezien en op z’n gemak. 
   

 

 
MIJN TAAL 
Ik zie de onschatbare waarde van taal. Tegelijkertijd 
zijn woorden voor mij ‘lege concepten’ zonder waarde, 
zonder betekenis, als ze niet verbonden zijn met een 
hart of de kern van een persoon. 
 

Al het ‘weten’ staat iets in de weg: 
nieuwsgierigheid en Verwondering 

 
OMDRAAIEN 
Ik maak bewust gebruik van minder bekende paden. 
Afgestemd op jou, creëer ik ruimte om diverse kanten 
van jezelf tegen te komen. 
 

Ik geef volop ruimte aan Verwondering, 
Verbinding en Verheldering 

 

Als het even kan bekijk ik dingen van ‘een andere kant’ 
of ‘draai ze om’. Vervolgens verwonder ik me over de 
verrassende helderheid die zich dan openbaart. 

Enerzijds ben ik gevormd door tal van opleidingen en 
‘boekenwijsheid’. Anderzijds door mijn levenspad. Met 
name teleurstellingen heb ik als vormend ervaren. 
 

In mijn coaching draait het om 
‘de relatie met jezelf’ 

 

OPLEIDINGEN ENZO 
• Houding- en bewegingsdeskundige, paramedicus, 

trainer fysieke belasting, consulent GBW, ergonomie 
• RET, Algemene Sociale wetenschappen, Algemene 

Letteren, Vertrouwenspersoon 
• De dialoog, buiten zijn, stilte, WaardenManagement 
• Contact Improvisatie, massage, acrobatiek 

 

Je kunt me zeven dagen per week bellen: 
van 9 tot 21 uur 

 

KWALITEITEN 
• Verrassende Lichaamsgerichte coach 
• Ontdek het zelf: Coaching voor Koppels 
• Zeer ervaren in Teambuilding 
• Bevlogen docent en trainer 
• Begeleidt op eigen wijze verandertrajecten 
• Massage & Bodywork 
• Vertraging, meditatie, stilte 

 

Ik coach de relatie met jezelf: 
de verbinding met je eigen authentieke ik 

 

EXTRA’S 
 

• ZONDER VERSCHIL GEEN LEVEN: één A4-tje met 
mijn visie. Heb je het al gelezen?  

 

• Mijn E-book gaat over de zin en onzin van heerlijke 
en anders levende relaties. Heb je het al gelezen?  

 

Wat hebben woorden voor zin 
als ze niet verbonden zijn met jou of met mij? 

 
Als je ver weg woont of bij een (intensief) traject, kun je 
overnachten in het gastenverblijf van COMMOVENDO. 

 

 


