Coaching & Training

Curriculum Vitae

Adrienne van der Kuy (1962) heeft
klinische–orthopedagogiek gestudeerd bij
de Rijksuniversiteit Leiden. Zij heeft zich
gespecialiseerd in kinderen in problematische
opvoedingssituatie. Na haar studie heeft zij
gewerkt bij de Raad voor de Kinderbescherming
in Haarlem. Daar heeft zij in een
managementfunctie een veranderingsproces
begeleid. Dit was dusdanig succesvol dat het
Ministerie haar gevraagd heeft om het op
landelijk niveau uit te werken.

Tijdens haar werk als senior consultant bij het adviesbureau Van Montfoort
heeft zij het roer omgegooid. Ze is gestart met de opleiding Neuro Linguïstisch
Programmeren (NLP) in België bij Eric Schneider (www.Arcturus.be) en heeft
daar de practioner, de master en een postmaster opleiding (Symboliek Chartres)
afgerond. Zij heeft opleidingen gedaan m.b.t. Energetisch werk (Healing Touch),
Healing Art, Contemplatie en Self I-dentity Ho’oponopono en een Cursus in
Wonderen.

Na de Raad is zij gestart met een eigen zaak. Zij adviseerde en begeleidde met
name non-profit en not-for-profit organisaties in hun veranderingsprocessen.
Klanten waren o.a. de Rutgers Stichting, Oracle, Jeugdbescherming &
Jeugdreklassering Brabant.

De coachings
Met haar coachingspraktijk La Vida begeleidt ze iedereen die in het leven hobbels
tegenkomt en waarbij “the way out” uit zicht is. Haar kracht is vooral het concreet
maken van bewustzijnsgroei en het opbouwen van energetisch bewustzijn. Met
andere woorden: ze geeft je gereedschap en leert hier concreet mee om te gaan,
zodat je het kunt inzetten op het moment dat het nodig is. Met als resultaat: meer
balans, meer vrede, meer rust, meer geluk in je leven.
Zij combineert het energetische werk met het coachingswerk. Een interessante
combinatie waardoor haar coachings als impactvol en diepgaand worden ervaren.

Sinds oktober 2012 is Adriënne gestart met haar eigen praktijk La Vida Coaching &
Training. Hiervoor was zij co-owner, samen met Marjolijn Loderichs, van In-tuition
Training & Coaching.

“Adrienne is een geweldige professional die vanuit haar hart werkt! Ze kan zelfs,
zo heb ik ervaren, met een rake zinsnede je leven een nieuwe, positieve, wending
geven!” (H. Krooi, mei 2012)
“Adrienne is een fantastische coach. Zuivere inzichten die helpend zijn. Met kleine
dagelijkse aanpassingen heb ik in lastige situaties de regie. “(M. van Esch, oktober
2012)
Voor meer specifieke informatie kijk op www.la-vida.nu
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Trainingen
La Vida organiseert verschillende trainingen. Kijk op de agenda op de site voor
meer informatie en data.
Testimonial: “2012 was een raar jaar voor mij. Nadat ik eind 2011 mezelf volledig
was verloren aan het EGO, ben ik mede dankzij jullie cursus weer tot mezelf
gekomen. Ik ben mentaal en fysiek zo veel sterker geworden. Ik kan oprecht
zeggen dat Conscious coaching mijn leven heeft verrijkt.2012 was een jaar van
opbouw en stabilisatie van wie ik werkelijk ben.”(M. van den Berge)
Voor meer info zie www.la-vida.nu.
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