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Hoogst
Persoonlijk
Miriam
Gun jij het jezelf om te schitteren 
door te leren en te ontwikkelen?
Gun jij het jezelf omdat ...
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Omdat je iets anders
moet?
Als je in je carrière een
verandering opgelegd krijgt of 
je moet veranderen vanuit
gezondheidsklachten 

Omdat je iets anders wil?
Vanuit een wens van persoonlijke
ontwikkeling, het (her)vinden van
je levensbalans of een nieuwe
baan willen omdat het zo voelt

Omdat je ergens last van
hebt?

Als je stress, burn-out klachten,
energievretende patronen,
verdriet of onrust ervaart en daar
beweging in wil 
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Gun jij het jezelf

- dat je gaat stralen?

- dat je weet waar jij blij van wordt?

- dat je makkelijker kan kiezen?

- dat je in beweging komt?

- dat je ruimte hebt voor plezier en rust?

- dat je mag zijn wie je bent?

Choose to Shine
is mijn antwoord & je bent van harte welkom
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En het jezelf gunnen
Omdat je dit waard bent. 
Met als doel om ruimte voor plezier,
helderheid en rust te ervaren. 
Om te zijn wie je bent.

Om te zijn wie je bent
Ik geloof er in dat je altijd een keuze
hebt om voor jouw beste versie van
jezelf te gaan.

In elke fase van je leven
In elke fase van je leven, elke dag weer
het besef hebben dat je kan kiezen
voor jouw (kern)waarden.
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to
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Talenten zien
Talenten onder woorden brengen
door naar je te luisteren. Door de

vertaling te maken van wat je zegt,
bewust en onbewust. Ik ben oprecht
aanwezig en lees wat je drijft om te

doen wat je te doen hebt.
 Soms gebruik ik een online test

omdat de woorden dan
makkelijker naar je toe komen.

Praktisch
verhelderend

Met humor, openheid en een
verhelderende aanpak stel ik vragen.

Om je mentaal te laten bewegen.
Om jou jouw woorden te geven.

Zodat je weet wat je te doen hebt.
Om te stralen en daarvoor te kiezen
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Hoogst
Persoonlijk

Miriam van der Zee

Als talentcoach voor persoonlijke groei en
ontwikkeling voel ik mij als een vis in het
water. Zeg maar gerust als een vis in de zee.
In een zee van mensen die de woorden van
hun talenten kwijt zijn. Op jouw uitnodiging
luister ik, naar je verhaal en wat je zoekt.

Ik ben van nature een positieve en
enthousiaste vrouw, ben moeder van een
pracht van een dochter en heb nu een schat
van een man als soulmate. 
Daarvoor ben ik jarenlang als single en
hardwerkende vrouw veel op zoek geweest
naar rust en waardering van anderen.

10



Inmiddels weet ik dat iedere
fase in het leven uitdagingen
heeft. Als meisje, student,
jonge vrouw, moeder en eigen
ondernemer zijn er (nieuwe)
uitdagingen en eigen keuzes!
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Nu ik al jaren als coach werk, komen mijn
talenten 'luisteren en talenten zien' samen in
mijn werk. Ik vind het prettig om eerlijk te
zijn, om helderheid en empathie met elkaar
te combineren. Om jouw vraag als startpunt
van een mentale beweging te zien. Ik houd
van woorden en luister naar het geheel.  
 
Wil jij weten waar jouw denken stagneert?
Wil jij meer ruimte ervaren om gewoon jezelf
te zijn? Dan ben je bij mij aan het goede
adres. Om te ontdekken hoe Choose to
Shine voor jou kan zijn. Met vallen en
opstaan, de beste versie van jezelf zijn.
Telkens weer.



Wandel coaching
Voor een wandel coachgesprek ben ik
altijd te porren. Het vertrek is vanuit
Santpoort-Noord, in het wandelgebied
Nationaal Park Zuid Kennemerland.
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Live coaching
In Amsterdam werk ik iedere woensdag
in Praktijk Bloemstraat, in de Jordaan.
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Online coaching
Naast het wandelen en op de locatie
in Amsterdam heb ik digitale
mogelijkheden. Dit is altijd in jouw
tempo, ritme en ondersteund met
online 1-op-1 coaching. 
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Contact

06-22159110

miriam@hp-m.nl

www.hp-m.nl
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Choose to Shine
Om te zijn wie je bent
In elke fase in het leven

Omdat voor iedereen het leven
wel eens een zoektocht is 


