
De werkwijze van Claudia van der Velpen

richt zich op de persoon en de praktijk. In

overleg wordt een programma samengesteld

op basis van uw eisen en wensen.

‘In mijn visie zijn

persoonlijkheid, zelfinzicht en

effectief handelen sterk met

elkaar verbonden’

Voor meer informatie kunt u mij

bereiken op 06 – 4776 0001 of op het e-mail

adres: info@casacoaching.nl

Verder verwijs ik u graag naar mijn website:

www.casacoaching.nl

Claudia van der Velpen (1957) is van

Duitse origine en trainer / coach op het gebied

van persoonlijke ontwikkeling.  Zij is van huis

uit arbeids- en sociaalpsychologe en heeft de

opleiding tot coach gevolgd in de ZKM-

methode van Prof. Dr. H. Hermans.

Claudia biedt trainingen en coaching op

professioneel en toegepast niveau. Haar bedrijf

‘CaSa Coaching en Advies’ is gevestigd op een

stijlvolle locatie in het midden van het land.
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Voor wie?
Voor iedereen die met zijn oorspronkelijke

Nederlandse normen en waarden in Duitsland

op een effectieve manier wil werken.

Waarom?
Door een betere kennis van uzelf en de

cultuurspecifieke omgangsvormen bent u

flexibel in de omgang in uw nieuwe

werkomgeving in Duitsland: uw persoonlijkheid

komt beter tot zijn recht.

U kunt uw werk beter doen, nieuwe kansen

benutten en misverstanden in communicatie

voorkomen.

Door wie?
Door Claudia van der Velpen, trainer / coach

op het gebied van persoonlijke ontwikkeling

en van Duitse origine. Voor meer informatie zie

achterzijde.

Interculturele coaching start met een

individuele ontmoeting als voorbereiding op

het werken in Duitsland.

Ook al lijken Duitsland en Nederland op elkaar:

in omgangsvormen, opvattingen en gedrag

ligt er tussen de twee culturen een wereld van

verschil.

Wat helpt, zijn individuele gesprekken met

iemand:

• die beide culturen in zich draagt;

• die de sprong zelf heeft gewaagd en goed

geland is;

• die u helpt inzicht te verkrijgen in eigen

‘Prägung’ en belemmeringen die u in de weg

staan naar een succesvolle start in uw nieuwe

omgeving;

• die goed kan luisteren en die u helpt meer

regie over uw eigen leven te krijgen door uw

krachten te onderkennen.

Dit gebeurt één op één of als (interculturele)

teamcoaching.

Een beter vertrekpunt voor
werken in Duitsland

Interculturele
coaching
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