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Even voorstellen

Marcel Sanders (1965) 
Master University Certificering
(Anthony Robbins Company’s) 
Certificering Leadership Academy 

• 27 jaar Life Coach
• 16 jaar Health Balance
• Grondlegger NAC Life Coach model de 4 B’s
• Trainer Life Coaching Professional Opleiding
• Auteur 5 E-Books, vele trainingsvideo’s
• Maker van 6 online trainingen



• Opgericht november 2003 in Nederland
• Internationale opleidingen 
• Vanaf 2008 meer dan 500 coaches opgeleid
• Onze Health Balance Coaches hebben meer dan 30.000 mensen 
ondersteund op basis van het NAC Life Coaching model

18 jaar actief in Oostenrijk │ 18 jaar actief in Nederland │8 jaar actief in België



NAC Life Coaching

De 4 B’s in het NAC Life Coach Model

Stap 1: Begrijpen

Stap 2: Beleven

Stap 3: Bewegen

Stap 4: Blijvend



NAC Life Coaching

De 4 B’s coach model

RODE WEG OPLOSSING 
STAP 1 BEGRIJPEN

Beter omgaan met je gedachtes



Jouw gedachtes

We hebben per dag 50.000 
gedachtes 



Jouw gedachtes

We hebben per dag 50.000 
gedachtes 

98% zijn exact hetzelfde 
als die van gisteren



50.000 gedachtes per dag

En als 98% exact hetzelfde zijn als 
die van gisteren, dan…

ZIJN ER MAAR 
2% ANDERS
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Post-it plakken

Leef je of wordt je geleefd? 

• Welke betekenis geef je aan gebeurtenissen in je 
leven?



Post-it plakken

Leef je of wordt je geleefd? 

• Welke betekenis geef je aan gebeurtenissen in je 
leven?

• Wat is jouw waarheid?

Dat kan niet.
Dat lukt nooit.
Jij bent…
Etc..

Kom los van de meningen van 
anderen. 

Kom los van je eigen oordelen.
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Emoties worden gebouwd

Hoe we ons voelen beslist of we iets wel of niet doen

Geloof

Focus

Omgeving

7%

38%

55%

WAT IK ZEG!

HOE IK HET ZEG!

Taal

Lichaamstaal
HOE IK STA, BEWEEG,
KIJK, ADEM, ETC.



Emoties zijn als golven

Loslaten

Vrijzetten
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ZIJN DOEN ONTVANGEN
Houding Actie Toestaan

Identiteit



ZIJN DOEN ONTVANGEN
Houding Actie Toestaan

Slaaf Moeten Blokkeren
Kind Willen Forceren 
Kern Bereid zijn Toestaan

Identiteit



ZIJN DOEN ONTVANGEN
Houding Actie Toestaan

ZIJN – DOEN – ONTVANGEN, de drie 
belangrijke stappen. 

Identiteit



De optimale volgorde

1 = ZIJN Houding = Kom in je KRACHT 
2 = ONTVANGEN Duidelijkheid
3 = DOEN Actie

4 = MEER ONTVANGEN



De sterkste kracht in 
de persoonlijkheid van 
de mens, is het verlangen 
om continu vast te 
blijven houden aan de 
identiteit zoals we 
onszelf zien.

Identiteit



De sterkste kracht in de persoonlijkheid 
van de mens, is het verlangen om continu 
vast te blijven houden aan de identiteit 
zoals we onszelf zien.

Identiteit niveau = Het meest krachtige 
niveau om op te werken en/of in te 
groeien

Identiteit



Gekoppeld aan het zelfbeeld zit 
onze eigenwaarden. 

Zelfbeeld



Twee soorten van identiteit: 

• De vorm waarin je naar buiten treed

• Je ware zelf

Identiteit



Identiteit

kern

vorm / rol



De gouden regel:

• Zoals je denkt, voelt en doet, zo zal je 
worden. (VORM / ROL IDENTITEIT)

Identiteit



Identiteit

kern

vorm / rol

vorm / rol

zelfbeeld



Identiteit doel

kern

vorm / rol

zelfbeeld



De gouden regel:

• Als je LOSLAAT, kom je uit bij wie je 
werkelijk bent. (KERN / WARE ZELF)

Identiteit
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Tips

• Doe met regelmaat aan zelfreflectie

• Plak elke dag krachtige ‘post-its’ 

• Creëer meer duidelijkheid in wat je wilt

• Kom elke dag in actie

• Werk aan een positief zelfbeeld

• Wees zoveel mogelijk jezelf

ZIJN DOEN ONTVANGEN



Hoe nu verder?

• Doe met regelmaat aan zelfreflectie

• Plak elke dag krachtige ‘post-its’ 

• Creëer meer duidelijkheid in wat je wilt

• Kom elke dag in actie

• Werk aan een positief zelfbeeld

• Wees zoveel mogelijk jezelf

ZIJN DOEN ONTVANGEN

KOM IN JE KRACHT OPTIE!



KOM IN JE KRACHT

Het begint allemaal bij 

• Welke stap wil ik maken?
• persoonlijk traject
• combinatie 
• in je beroep
• eigen praktijk

Health Balance Group biedt 
je deze bovenstaande stappen!



OVERZICHT 
ONLINE TRAININGEN

PRIJS ACTIE PRIJS

• LIFE COACHING OPLEIDING € 997,- (€ 487,-)
• 6 MENSELIJKE BEHOEFTEN COACHTOOL € 71,- (€ 35,50)
• LIFE COACH JEZELF CURSUS € 225,- (€ 97,-)
• SUCCESVOL SPREKEN VOOR EEN GROEP € 250,- (€ 97,-)
• BOUW EEN SUCCESVOLLE TRAINING Gratis (bij de bovenstaande cursus)

• DE GEZONDE UITDAGING Gratis

https://shop.healthbalance.nu/

https://shop.healthbalance.nu/


KOM IN JE KRACHT OPTIE!

OPTIMALE ONDERSTEUNING 

DE ONLINE LIFE COACHING OPLEIDING



ONLINE LIFE COACHING OPLEIDING

Vier maanden met ongelofelijk veel groei!

JE LEERT: 
• Je leert jezelf nog beter te coachen
• Je leert nog sterker te vertrouwen
• Je leert nog beter los te laten



Programma Online Opleiding: 

1. DERTIG TRAINING VIDEO’S
Deze geven kennis en handvatten die een blijvend resultaat 
creëren.

2. VIER TRAININGSWEBINARS
Life webinars (1,5 uur) met veel oefeningen en interactie 
die je flink laten groeien. 

(Elk webinar wordt opgenomen en kun je ook achteraf 
bekijken.)

3. VIJF PERSOONLIJK COACH GESPREKKEN
Met professionele coach Marcel, om het maximale uit jou te 
halen.



Aan het einde: 

• Ben je sterker in je communicatie en is je emotionele
balans evenwichtiger

• Heb je als resultaat dat je een nog betere bijdrage kunt 
leveren aan anderen en jezelf

• Kan je sterker vertrouwen en beter loslaten



Ervaringsberichten deelnemers

Enthousiaste deelnemers vertellen… 
Het was een waar groei feest en een groot succes.

De online LCO beoordeling: (gemiddeld)

Wat was je eerste indruk? 8,1 (zeer goed)

Wat is je algemene indruk? 8,4 (zeer goed)

Wat is je eind indruk? 9,0 (uitstekend)

Wat vind je van de hoeveelheid? 8,7 (zeer goed)

Wat vind je van online training? 9,5 (uitstekend)



CORONA AANBIEDING
ONLINE LIFE COACHING OPLEIDING

Normaal prijs € 997,-

Aanbiedingsprijs: € 498,50
(Optie betaal in termijnen)

Corona prijs

ONLINE LIFE COACHING OPLEIDING
http://healthbalance.nu/online-life-coaching-opleiding/
15 juni 2020 START het eerste webinar
Elk webinar wordt opgenomen en kun je ook achteraf bekijken.

http://healthbalance.nu/online-life-coaching-opleiding/


Mail naar: info@healthbalance.nu

Of bel: +31 6 11424494

Of kijk op: 
http://healthbalance.nu

www.marcelsanders.com
https://shop.healthbalance.nu/

BEN JIJ KLAAR VOOR MEER KRACHT

MELD JE DAN AAN

mailto:marcel@healthbalance.nu
http://healthbalance.nu/
http://www.marcelsanders.com/
https://shop.healthbalance.nu/

