
TARIEVEN KIJK ANDERS PER 1/1/2022  

 

PERSOONLIJKE ANALYSE: Een persoonlijk analyse wordt gehouden in 

onze sfeervolle kantoorruimte in Kerkrade of indien gewenst op locatie. 

Aan de hand van de uiterlijke kenmerken en jouw lichaamstaal maak ik 

een complete analyse van jouw karakter door alle kerncompetenties en de 

nog te ontwikkelen kwaliteiten te benoemen. Hierbij kijk ik naar 

lichaamsbouw, houding, gelaat, schedel en non-verbale communicatie. 

Deze analyse kan ervoor zorgen dat verborgen of weggestopte kwaliteiten 

weer naar boven komen. Tevens bekijk ik de context tussen alles en 

benoem wat dit betekent voor ‘valkuilen’ en verbeterpunten. Vaak leidt de 

analyse tot een coaching-vraag. Hierin kan Daniëlla van Coach Anders dan 

wellicht iets betekenen. De analyse duurt maximaal 2 uur. De vaste prijs 

is € 135,- (exclusief BTW doch inclusief koffie, thee of water).  

 

WORKSHOPS VOOR GROEPEN:  

De duur van een workshop is afhankelijk van de vraag van de klant. De 

groepsgrootte is maximaal 20. Het onderwerp is afhankelijk van de vraag 

(bijvoorbeeld kennismaking Karakterkunde; Gelaatkunde bij kinderen; 

Bodylanguage of combinaties daarvan) De prijs bedraagt per dagdeel 

(ochtend of middag) € 549, exclusief BTW eventuele reis-/verblijfkosten.  

 

TEAMBUILDING:  

Op verzoek verzorgen wij teambuildingsdagen. Het specifieke onderwerp 

van zo’n dag is afhankelijk van de vraag/opdracht. Een vast onderdeel is 

het analyseren van de afzonderlijke teamleden en de betekenis van die 

analyse voor de teamrollen en/of onderlinge verhoudingen. Dat zou 

natuurlijk ook de klant of doelgroep kunnen zijn. De maximale 

groepsgrootte is 20. De kosten bedragen per dagdeel (ochtend/middag) 

€1400,- Voor een hele dag bedragen de kosten € 2500,- exclusief BTW en 

eventuele reis- /verblijfkosten.  

 

BEROEPSKEUZE-/STUDIE-ADVIES:  

Aan de hand van een uitgebreide analyse en de inbreng van persoonlijke 

voorkeuren krijg je een onderbouwd advies welke beroeps- of studiekeuze 

het beste past bij jou. De duur van een advies is maximaal 2 uur. Bij 

jeugdigen mogen de ouders/verzorgers hierbij aanwezig zijn. De kosten 

bedragen: € 135,- exclusief BTW maar inclusief koffie/thee/water.  



RELATIE-ADVIES:  

Helaas verlopen relaties niet altijd zoals men dat zou willen. 

Tegengestelde karakters zorgen vaak voor onbegrip, irritaties en 

uiteindelijk afstandelijkheid en/of scheiding. Ervan uitgaande dat beide 

partners aanwezig zijn, analyseer ik de voornaamste 

karaktereigenschappen van beiden en benoem de tegenstellingen in 

karakters en gedrag. Vaak blijkt dat onwetendheid over de ander (hoe is 

hij of zij en waardoor gedraagt hij/zij zich op die manier?) tot onbegrip en 

irritaties leiden. De oplossing ligt vaak in het vermogen om je eigen 

zienswijze/oordeel aan te passen omdat je nu meer weet van de ander en 

die daardoor beter kunt begrijpen. De duur van zo’n analyse/advies is 

maximaal 3 uur. De kosten bedragen € 635,- exclusief BTW maar inclusief 

koffie/thee/water. 

SELECTIEGESPREKKEN: 

Recruitment van de juiste mensen voor de juiste job is een lastige zaak. 

Los van diploma’s en werkervaring speelt de persoonlijkheid van de 

sollicitant een grote rol bij het maken van de goede keuze. Daniëlla en ik 

helpen werkgevers bij het maken van die keuze door aan de hand van een 

gesprek een persoonlijke analyse met competenties en drijfveren aan te 

leveren. Het kan ook zo zijn, dat de gehele selectieprocedure door ons 

wordt overgenomen en wij een voordracht van geschikte kandidaten 

maken. Duur en kosten zijn afhankelijk van de opdracht. Op verzoek 

maken wij graag een offerte voor een dergelijk traject. 

 

GEZINSCOACHING:  

Onze nieuwste activiteit sinds 2019 is de gezinscoaching. Vader, moeder 

en kinderen (of welke gezinssamenstelling dan ook) schuiven bij ons aan. 

In een ongedwongen en vertrouwde omgeving analyseer ik alle 

gezinsleden en kijken wij samen wat dit betekent voor de dynamiek 

binnen het gezin. Komt iedereen tot zijn recht en wie ‘speelt” welke rol? 

Hoe zou het ook anders kunnen met de wetenschap dat we tijdens deze 

sessie erachter komen welke specifieke eigenschappen eenieder heeft? 

Het resultaat is vaak verrassend en gezinnen, die ons hebben bezocht, 

geven aan hier heel veel baat bij te hebben. De duur is maximaal 3 uur. 

De kosten bedragen € 635,- exclusief BTW doch inclusief 

koffie/thee/water. 

 

 

 



INTERIM COACHING/MANAGEMENT: 

 

Op verzoek neem ik opdrachten aan, waar ik voor een bepaalde periode 

managementtaken verricht. Gezien mijn jarenlange ervaring op het gebied 

van leidinggeven in complexe (vaak bestuurlijke) werkomgevingen in 

combinatie met mijn bijzondere aandacht voor de mensen in de 

organisatie of binnen een team, ben ik in staat in relatief korte tijd 

verandertrajecten te begeleiden en doelstellingen te behalen. Deze 

opdrachten worden tegen uurtarief verricht. 

 

 

 


