
 

  Waarvoor je bij mij terecht kan 

Ik bied individuele coaching en counseling, gebaseerd op cognitieve therapie 
aan. 

De individuele gesprekken vinden plaats bij jou thuis (of een andere plek 
door jou gekozen).  

Je krijgt een intakeformulier via de mail gestuurd die je kan invullen en 
meenemen naar het gesprek. 

De intake is bedoeld om kennis te maken en je vraag nader te bespreken. De 
mogelijkheid bestaat dat een verwijzing beter is. Indien nodig kan ik je hierin 
adviseren. Je bepaalt zelf of je een traject verder met mij aangaat.

 

Na het intakegesprek ga ik uit van gemiddeld vijf gesprekken. Het is mogelijk 
om meer of minder gesprekken te hebben. Indien er sprake is van 
partnerrelatiegesprekken is het de bedoeling dat beide partners aanwezig 
zijn. 

De optie bestaat om na een traject nog een follow-up gesprek te hebben.  

Een gesprek duurt gemiddeld een uur. 

Ik geef je na een gesprek opdrachten mee om je uiteindelijke doelstellingen 
te bereiken. 

Ik hanteer een oplossingsgerichte methode en cognitieve methode, wat vaak 
aanzienlijke resultaten geeft.  Mijn aanpak is gelijkwaardig, op basis van 
respect en vertrouwen én vooral belangrijk in het kader van relatie 
gesprekken, op een onpartijdige wijze. 

Mijn begeleiding is kortdurend en effectief. 

 

Coaching & Counseling 

Coaching is praktischer en doelgerichter van aard dan counseling. Je einddoel 
is al bekend en duidelijk omschreven. Je wilt bijvoorbeeld stoppen met 
roken, 10 kilo afvallen of je leren verweren tegen een dominante collega.  

De coach begeleidt je op de weg naar dat doel. Dit lijkt veel op de laatste 
fase van counseling. Het belangrijkste verschil tussen counseling en coaching 
zit dus in de aard van het probleem.  

Bij problemen die meer praktisch van aard zijn en waar een meetbaar en 
aanwijsbaar einddoel beschreven kan worden, hebben we het eerder over 
coaching.  

Coaching helpt je om werk- en privé gerelateerde doelen te verwezenlijken 
en op deze wijze persoonlijke ontwikkeling te bevorderen.  

 

Bij sociaal-emotionele problemen wordt eerder gesproken over counseling. 
Counseling is een laagdrempelige, praktische en effectieve vorm van 
gesprekstherapie. Het is bedoeld voor mensen die emotioneel gezond zijn, 
maar te maken hebben met een vraagstuk of een probleem waar ze niet 
alleen uitkomen. Het kan gaan om relatieproblemen, 
opvoedingsvraagstukken, stress op het werk, depressie, een grote 
verandering, eenzaamheid, etc. 

In de eerste gesprekken help ik je om helder te krijgen wát precies je 
probleem is en waar het vandaan komt. Samen met mij maak je een 
actieplan. Als laatste coach ik je bij het uitvoeren van dat actieplan, tot je het 
doel bereikt hebt. Zo vind je een oplossing of een manier om beter met je 
situatie om te gaan. 

 



 

Verhelder – Verdiep – Verander 

 

Wie ik ben: 

Bert Roos: 

 

Ik heb gewerkt bij verschillende hulpverleningsinstellingen, zoals het 
Algemeen Maatschappelijk Werk, Ziekenhuis, Thuis- daklozen en 
verslavingsinstelling. Daarnaast leidinggevende en projectleider bij een 
instelling voor Dak- thuislozen, verslavingszorg en psychiatrie, instelling voor 
verstandelijk en lichamelijk beperkten. Bij elkaar heb ik  30 jaar ervaring in de 
hulpverlening. 

Naast HBO maatschappelijk werk heb ik verschillende andere post-HBO 
opleidingen gevolgd, zoals Rationeel Emotieve Therapie, Groepswerk, 
Bedrijfsmaatschappelijk werk, Medische kennis en Rouw- en 
verliesverwerking.  

Ik ben geregistreerd CAT therapeut en aangesloten bij GAT geschillen. 

 

Meer informatie op: www.bertroos.site 

Telefoon: 06 51 53 63 19 

bert@bertroos.site 

www.bertroos.site 


