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Op het toneel van het leven speelt zich 
veel af. Als regisseur van jouw leven heb jij 
de touwtjes in handen en mag jij het script 
schrijven. 

Zolang alle touwtjes evenredig en naar behoren gebruikt 
worden, voelen we ons tevreden en vol energie. De cast 
is perfect gekozen. Alle rollen worden ingevuld zoals be-
doeld. De afwisseling van scènes verloopt soepel. Kortom, 
het stuk loopt op rolletjes.

Ook als er wat tegen zit kun je dat aan. Je hebt het be-
nodigde overzicht om er mee te leven. Of er iets aan te 
doen. Zodat er weer balans ontstaat en je weer verder 
kunt gaan.

Het kan gebeuren dat je teveel ballen hebt op te hou-
den. Er teveel aan 1 of meerdere touwtjes wordt getrok-
ken of dat er ergens een touwtje niet meewerkt. Het kan 
ook zijn dat een touwtje niet word gebruikt. Of zelfs is 
vergeten of niet ontdekt. Dan ontstaat er een gevoel dat 
er iets niet klopt. Of sterker nog,  je hebt er behoorlijk 
last van.

• Wil je de touwtjes weer in handen 
   krijgen?

• Heb je graag inzicht in jouw situatie?

• Voel je je in een rol gedrukt die niet bij
   je past?

• Zijn er patronen die jou dwars zitten?

• Wil je gehoord worden?

OF WOOD nodigt je uit om een moment van het to-
neel af te stappen en toeschouwer te zijn van jouw eigen 
stuk. 

Zo kun je in alle rust het overzicht en de inzichten ver-
werven die nodig zijn om als regisseur jouw leven weer in 
eigen hand te nemen.

Als systemisch coach counsellor kijkt Karen 
van Hout niet alleen naar jou als individu. 
Maar ook naar de context, het systeem waar 
jij je in bevindt. Een systeem kan zijn een fa-
milie, gezin, vriendengroep, afdeling waar je 
werkt, bedrijf, etc.

Door de omgeving van jouw hulpvraag erbij 
te betrekken krijg je op een snelle wijze het 
overzicht. Zo kom je effectief tot de juiste 
inzichten. 

Kenmerkend voor het systemisch coachen 
en counsellen is het visueel maken van de 
situatie. OF WOOD reikt je verschillende 
tools aan waaruit je kunt kiezen. Zodat je 
dit op een voor jou meest passende manier 
kunt doen. Je zit letterlijk even op de tribune. 
Je kijkt naar het podium waarop jij de scè-
ne bouwt.

Op deze manier kan de dynamiek in een 
systeem zich presenteren. Hierdoor wor-
den inzichten verkregen waar je mee verder 
kunt. Patronen, verbanden en relaties wor-
den duidelijk. En zo ook hoe jouw actieplan 
eruit kan zien. 

Reacties van cliënten:  

“Ik heb op een verrassende manier inzicht 
gekregen in mijn situatie.” 

“De opstellingen en de bijbehorende inzichten 
lieten diepe indrukken na en werken nog steeds 
door.”

“Omdat de situatie visueel wordt gemaakt, 
wordt het niet snel vergeten.” 

“Ik heb dit als een zeer effectieve en doel-
gerichte manier van werken ervaren.”

“Je weet wel dat het over jou gaat en toch is 
het makkelijker omdat je er op een afstand 
naar kijkt.”

Ben je benieuwd wat OF WOOD 
voor jou kan betekenen?

Voel je vrij contact met ons op te nemen via: 
email:  info@of-wood.com
mobiel: +31(6)54384385
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Vertel het me en ik zal het vergeten,
Laat het me zien en ik zal het onthouden,
Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken.

Confucius


