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Ik ben Marc Wilhelmus:  
life design coach en trainer.  

Ik heb veel ervaring en kennis opgedaan in 
het persoonlijk verder ontwikkelen van 

mensen. Op het gebied van communicatie, 
gedrag, geld, maar vooral ook op de 
drijfveren van iemand. Ik help graag 

mensen, om te ontdekken wat ze echt 
belangrijk vinden in hun leven. Ik geef  de 

benodigde begeleiding, om daar een 
levensplan voor te maken. En om te zorgen, 

dat je het daadwerkelijk kan realiseren.  
Daar worden mijn klanten blij van en ik ook! 

OVER MARC WILHELMUS

Life design coaching (vakgebied: Life planning) is een 
methode, waarbij je begeleid wordt, om te ontdekken wat 
je echt belangrijk vindt in je leven en werk.  
Met deze zogenaamde levensdoelen maken we samen, in 
volgorde van prioriteit, jouw eigen levensplan.  

Inclusief een actie- en een financieel plan. Je zal merken, 
dat je jouw levensplan wilt realiseren.  

Ook je relatie met geld komt aan de orde. Ofwel je geld 
mindset. Geld is vaak de grootste belemmering om niet 
voluit te leven. Er wordt ook naar je financiën gekeken. Je 
krijgt financieel inzicht en overzicht. Afhankelijk van je 
service keuze is dit inbegrepen. Zo houd je ook grip op je 
financiën en je inkomsten en uitgaven. Je kunt kiezen uit 
vier vormen van begeleiding voor je life design.  

WIL  JE  MEER VRI JHEID EN 
REGIE  OVER JE  LEVEN?  

 MAAR HOE?  

ONTWERP SAMEN JE  
NIEUWE LEVEN MET  EEN 

LEVENSPLAN!   

L IFE  DESIGN COACHING 

WAT IS  L IFE  DESIGN COACHING?

WAT LEVERT  L IFE  DESIGN 
COACHING JE  OP?  

• (Financiële) rust  

• Een gezonde geld mindset 

• Energie en inspiratie! 

• Vrijheid en controle over je eigen leven 

• Leuk werk waar je echt blij van wordt 

• Focus: energie, tijd en geld aanwenden om dingen te 
doen, die jij het belangrijkste vindt in het leven 

• Plezier en vreugde 

• Vitaliteit en een gezonde levensstijl 

• Meer tijd voor je dierbaren, hobby’s en sporten  

• Koers en richting krijgen en behouden 

• Kortom: een mooi en gelukkig leven op alle fronten! 
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LIFE DESIGN ACTION    SNEL, ACTIE SAMEN       

LIFE DESIGN BASIC      SNEL, ACTIE ZELF                    
  

LIFE DESIGN PREMIUM  SAMEN UITGEBREID 

Als je in een korte periode samen je leven wilt 
ontwerpen. De uitvoering van je levensplan wil je zelf 

doen. Snel en betaalbaar.

VOOR WIE  IS  L IFE  DESIGN COACHING ZINVOL?   

VOOR IEDEREEN,  MAAR VOORAL  ALS  JE  DIT  HERKENT:  

• Je wilt meer erkenning en vrijheid! En meer regie over je eigen leven! 

• Je hebt het gevoel dat je alleen maar voor het geld aan een baan vast blijft zitten en zo 
niet verder komt.  

• Je vindt je werk niet leuk meer en wil wat anders of je wordt door een re-organisatie 
gedwongen om ander werk te vinden.  

• Je hebt te weinig tijd vrij voor dingen die je energie geven, zoals familie, sporten of 
hobby’s 

• Je hebt behoefte aan meer kwaliteit van leven en/of je wilt (anders) gaan ondernemen. 

• Je bent op zoek naar nieuwe uitdagingen. “ Is dit nu alles? “ hoor je jezelf geregeld zeggen 
of “ik weet niet wat ik wil?”  

• Je wilt die onvervulde levenswens of een verlangen nu echt gaan realiseren 

• Je voelt je ongemakkelijk als het om geldthema’s gaat 

• Je verliest energie en plezier in je werk of je bent vaak moe. Je hebt stress en je loopt 
bijna tegen overspannenheid of zelfs een burn out aan.  

• Je hebt moeite om structuur in je leven aan te brengen, voor die dingen die ertoe doen, 
maar waar je niet aan toekomt 

• Je wilt iets doen, waarbij je echt van betekenis bent, maar wat?

Als je je levensplan wilt ontwerpen en bij de uitvoerings- 
fase extra persoonlijke begeleiding fijn vindt. Dat geeft 

zekerheid. Keuze uit twee opties. Zie volgende pagina.

HOE ZIET  HET  L IFE  DESIGN PROCES IN  
GROTE L I JNEN ER  UIT ?  

       VERKENNING FASE:  
In deze eerste fase gaan we samen ontdekken 

wat je belangrijk vindt. Alles kan daarbij. We 
maken een blauwdruk van je life design. 

     V ISIE  FASE:  
Hetgeen van wat jij echt belangrijk vindt, gaan 

we een levensplan maken, met concrete 
levensdoelen.  

     OBSTAKEL  FASE:  
Alle belemmeringen worden bekeken. Wat   
houdt je nog tegen, hoe is dit te verhelpen en 
wat is daar voor nodig. 

  KENNIS  FASE:  
Alles wat nodig is, wordt bekeken. Inzicht in je 
gewenste financiële lifestyle. Daarnaast 

opleidingen, cursussen en vaardigheden. 

    WERK IN  UITVOERING FASE:  
In deze fase word je begeleid, om je plan uit te 
voeren, consequent, met moed en toewijding. 

Wat is het doel, wanneer en welke acties?

LIFE DESIGN ACTION+  SAMEN, ACTIE ZEKERHEID     

Als je maximaal gemak wilt, door de meest 
uitgebreide begeleiding en tools bij de uitvoering van 
je levensplan.



Life design service > Life design Basic Life design Action Life design Action+ Life design Premium

Aantal coach sessies (duur 1,5 
uur )  
Vervolg coach sessies per jaar:  
(duur 2 uur)

5 

optie: zie andere services 
of op urenbasis

7 

1

10 
  
2

12 
  
4

Extra coachsessies inzetbaar 
eerste jaar

optie optie ✔ 1 ✔ 2 

Insights Discovery rapport 
(communicatie en gedragsstijl  
✔eerste jaar 

✔✔ vervolg eens per 2 jaar

optie 

-

optie 

optie

✔ 
communicatie en gedrag, 
persoonlijke ontwikkeling. 
Meer onderdelen tegen 
meerprijs 
optie tegen meerprijs

✔  
communicatie en gedrag, 
management, persoonlijke 
ontwikkeling, vragen 

✔✔

Insights Deeper Discovery 
rapport (wat zijn je drijfveren?) 
✔eerste jaar   
✔✔ vervolg eens per 2 jaar 

✔ 

optie

✔ 

optie

✔ 

✔✔

✔ 

✔✔

Financiële planning 
berekeningen 
✔ inclusief scenario 
berekeningen

optie 

-

✔ 

optie

✔ 

✔ 

✔ 

✔

Financieel rapport / Levensplan  -   / actieplan  ✔ verkort  / ✔ verkort  ✔  verkort   /  ✔ verkort  ✔✔    /    ✔✔

Inspiratiewerk als voorbereiding ✔ ✔ ✔ ✔✔

Vragenservice / opbergmap A4 ✔     /   ✔     ✔     /    ✔   ✔       /     ✔ ✔✔      /    ✔ 

Financiën data entry service optie indien berekeningen zelf via bestand; hulp bij  
complexe producten

 ✔ zelf via bestand, hulp bij 
complexe  producten

 ✔ en zelf via bestand, hulp 
bij complexe producten 

Investering per maand: (life 
design basic eenmalig vooraf) 
Bedragen inclusief 21% btw 

traject samen met partner: 
(gespreksduur totaal 2 uur)

- € 1.500 eenmalig vooraf 
te betalen   

-
- € 2.200 eenmalig vooraf 

te betalen 

€ 194 eerste jaar 
vervolg € 52 

€ 258 eerste jaar, vervolg   
€ 65  

€ 291 eerste jaar  
vervolg € 98 

€ 400 eerste jaar, vervolg  
€ 130 

€ 342 eerste jaar 
vervolg € 154 

€ 475 eerste jaar, vervolg  
€ 210

betaalservice standaard per 
maand, automatische incasso 
optie: 

                                

in twee termijnen vooraf te 
betalen mogelijk of zes 
termijnen.

3% betaalkorting: ineens 
vooraf 

1% betaalkorting: vooraf per 
kwartaal, 2% betaalkorting: 
vooraf  per half jaar, 3% 
betaalkorting: ineens vooraf 

1% betaalkorting: vooraf per 
kwartaal, 2% betaalkorting: 
vooraf  per half jaar, 3% 
betaalkorting: ineens vooraf 

Duur traject: 
Uitleg:✔ service ✔✔ uitgebreid   
optie=meerprijs        
        

2 -3 maanden, daarna 
optie onderhoudspakket

4-6 maanden, daarna optie 
onderhoudspakket

10 maanden, daarna optie  
onderhoudpakket

12 maanden, daarna optie 
onderhoudspakket



WAT KRI JG  JE?  EEN COMPLEET  TRAJECT!  MET  DE  SERVICE  EN 
INVESTERING,  DIE  B I J  JOU HET  BESTE  PAST  
Kies je eigen service en begeleiding, zie ook op de vorige pagina. Voor meer informatie, neem 
even contact op voor een kosteloos kennismaking gesprek.  

F INANCIERING 
Vaak kan je je persoonlijk ontwikkelbudget inzetten van de werkgever. Of als je in een 
outplacement traject zit, via dit speciale budget. Als je dat niet hebt en je moet alles zelf 
bekostigen, dan kan je wellicht de kosten als opleidingsuitgaven opgeven. Vraag hiervoor 

advies bij je boekhouder of accountant. Als je ondernemer bent, kan je de kosten wellicht 
opvoeren als opleidings- of coachingkosten. We focussen dan immers op je als ondernemer.  

WAT  DOE IK?  
• Ik begeleid je, door goed naar je te luisteren en vragen te stellen tijdens de sessies.  

Je kan vragen stellen per email of telefoon. Bij life design premium zelfs via whatsapp. 

• Ik bereid inspiratie opdrachten voor en stuur ze naar je toe. Ik neem deze tijdens onze 
gesprekken met je door. 

• Ik help je om financieel inzicht en overzicht te krijgen met je nieuwe life design en gewenste 

financiële lifestyle. (niet standaard inbegrepen in service life design basic) Via een speciaal 
bestand kan je al je financiële gegevens invoeren. (afhankelijk van je life design service 

keuze) Vervolgens lees ik alles in de financieel planning software in. Je krijgt hulp bij 
complexere financiële producten. Ik maak profielen van Insights voor je. Deze ontvang je 
tijdens de sessies.  

• Ik help je om bewust keuzes te maken in je leven om jouw levensplan te maken. 

• Ik inspireer en coach je om je gewenste leven vorm te geven en ook daadwerkelijk te kunnen 

realiseren. 

• Ik help je bij het maken en uitvoeren van je levensplan. (begeleiding bij de uitvoering van 
je levensplan is niet standaard inbegrepen in service Life design Basic) 

• Ik inspireer je om obstakels te overwinnen en verder te komen. 

• Ik begeleid je tijdens de uitvoeringsfase van je plan en daarna op de manier die het beste 

bij jou past. (niet standaard inbegrepen in service Life design Basic) 

I N S I G H T S D E E P E R D I S C O V E R Y  
EXPERIENCE 
Ontdek je je diepste drijfveren en wat je als voetspoor wil 

achterlaten. Waar hoop je op, wat waardeer je aan jezelf? 
En nog veel meer. Allemaal op basis van je apart ingevulde 

vragenlijst online en het profiel, dat je ontvangt.


