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Leuk dat je meer wilt weten over mijn D.R.E.A.M. - methode. 
Ik zal proberen alles zo goed mogelijk uit te leggen. Maar ik kan me voorstellen dat
sommige onderdelen op het eerste gezicht weinig zeggen. 
Daarom plan ik vaak een telefoongesprek met geïnteresseerden. Zo kan ik alle modules
mondeling toelichten en kun je direct al je vragen stellen. 
 
Die gesprekken zijn geheel vrijblijvend en kosteloos. 
Ik vind het belangrijk dat de methode goed aansluit. Wanneer ik denk dat een andere
professional beter zou kunnen helpen, geef ik dat ook eerlijk aan. 
 
Wil je een gesprek aanvragen?
Stuur me een e-mail (nicole@nijholtbegeleiding.nl). 
 
PRAKTISCHE ZAKEN.
 
Wat je nodig hebt om deel te kunnen nemen is een computer waar je Word documenten
kunt openen en bewerken. 
Je ontvangt alle informatie, theorie en opdrachten in je mailbox. 
Iedere week krijg je een nieuwe e-mail. Je kunt niet achter - of voorlopen. Maar het is wel
belangrijk dat je ermee aan de slag gaat!
 
Wanneer je een opdracht gemaakt hebt stuur je die naar mij. Ik bekijk het en geef je tips,
tools, feedback, of net wat jij op dat moment nodig hebt!
 
Het kan zijn dat je er soms even doorheen zit. Dat het lijkt alsof het je niet lukt. Iedere
keer als het nodig is dan maken we een belafspraak. Zo sta jij altijd weer snel op het juiste
spoor! Je hoeft niet alleen aan te modderen. 
 
De mails die je ontvangt zijn verdeeld in modules. Zie het alsof je weer studeert. Maar in
plaats van een bepaald vak, ben jij het onderwerp. 
 
MODULES.
 
De methode bestaat uit 10 modules. De basis ervan ligt vast, maar per deelnemer bekijk
ik steeds weer of we een beetje meer naar links, of een beetje meer naar rechts gaan.
Soms diep ik een onderwerp extra uit voor iemand. Omdat daar de grootste behoefte
ligt. Er is geen mal voor gezondheid die op iedereen past, dus steeds weer maak ik er
naar behoefte een maatwerk traject van. 
 
 
 
 



Afhankelijk van de grootte van de module, wordt die over 1 of 2 weken verdeeld. 
Dit zijn de namen van de modules:
 
Introductie 
 
Module 1 - De 0-meting. 
Deel 1: Meten van feiten. 
Deel 2: Meten van gevoel.
Deel 3: doelen stellen. 
 
Module 2 - De denkdrempels. 
 
Module 3 - De 5 G’s. 
Deel 1: De 5G’s
Deel 2: De link tussen de denkdrempels en de 5G’s
 
Module 4 - Helpende gedachten. 
Deel 1: Helpende en niet - helpende gedachten.
Deel 2: Als….. dan denken / vooruit denken. 
Deel 3: zelfsabotage / verhalen vertellen
 
Module 5 - Voeding. 
Kennis - Visie - Praktische tips
 
Module 6 - Beïnvloeding en groepsdruk. 
Deel 1: Onbewuste beïnvloeding. 
Deel 2: Groepsdruk.
Deel 3: Je eigen doelen belangrijk maken.
 
Module 7 - Beweging 
Deel 1: Beweegtype ontdekken. 
Deel 2: (Meer) in beweging komen op een passende manier.
 
Module 8 - kennismodule 
Deel 1: Etiketten en verborgen suikers/dikmakers.
Deel 2: verleidingsstrategieën van supermarkten.
Deel 3: Alcohol de do’s en dont’s.
Deel 4: Diabetes II en andere leefstijl gerelateerde aandoeningen.
 
 
 
 



Module 9 - Structuur en voorbereiding.
Deel 1: Structuur aanbrengen in de week. 
Deel 2: Voedsel voorbereiden / Meal Preps.
 
Module 10 - Omgaan met ongezonde periodes.
Deel 1: De knop weer om.
Deel 2: Zelfsabotage verbannen.
 
 
Het is belangrijk om te weten dat er vanaf de start al veranderingen worden gemaakt op
het gebied van voeding. Steeds in hele kleine, behapbare stappen. 
Omdat een te grote verandering van de ene op de andere dag, tot faalervaringen leidt.
En ik ga juist voor succesbelevingen en vertrouwen zorgen!
 
En lukt het dan altijd meteen?
Nee, soms is het een zoektocht. Zet je 100 mensen op hetzelfde dieet, dan vallen er
misschien 70 van af, 20 komen aan en bij 10 gebeurt er niets. 
Het blijft maatwerk, samenwerken en de beste oplossing voor jou zoeken. Maar dat hoef
je niet alleen te doen en dat scheelt een hoop frustraties. 
 
TIJDINVESTERING.
 
Ik heb er geen tijd voor, hoor ik wel eens voorbij komen. Het is geen methode waar je
uren per week voor moet gaan zitten om opdrachten te maken. En veel opdrachten voer
je uit terwijl je aan het werken bent bijvoorbeeld. Je mindset veranderd mee gedurende
de periode en het wordt steeds makkelijker. 
 
KOSTEN.
 
Wanneer je begint in 2019 (einde mag in 2020 liggen) betaal je in 1 termijn €349,- 
Het mag ook in 4 termijnen van €89,-
Deze prijzen zijn inclusief 21% BTW.
 
Let op: tot voor kort werkte ik met groepsprogramma's waarbij iedereen op hetzelfde moment begon. Om dit draaiende te
houden was ik veel geld kwijt om de online systemen draaiende te houden. De prijs van het groepsprogramma lag dan ook veel
hoger dan nu. 
Is het programma dan minder goed? 
Nee inhoudelijk is het hetzelfde. Ik heb de systemen en werkwijze aangepast zodat ik de dure systemen kon laten vallen. 
Vooral omdat ik de methode iedereen gun en dat geld geen factor mag zijn die je gezondheid in de weg staat. 

 
 
 
 



AANMELDEN.
 
Wanneer je mee wilt doen mag je me een e-mail sturen.
nicole@nijholtbegeleiding.nl  
 
Dan ontvang je van mij alle benodigde informatie om te starten. En spreken we ook een
geschikte startdatum af.
 
Als je meteen in het begin 3 weken op vakantie gaat is dat wellicht niet zo handig! Of
misschien is er een andere omstandigheid waarom de startdatum iets opschuift. 
 
In principe kun je na aanmelding snel starten.
Dus als je er klaar voor bent, dan ben ik dat ook!
 
 
 
VRAGEN.
 
Zaken uitleggen op papier is altijd wat lastiger dan in een telefoongesprek. Wil je wat
vragen of extra uitleg hebben? Stuur me dan ook een e-mail en dan plannen we een
telefonische afspraak.
Altijd vrijblijvend!
 
 
 
 
 
 

 
Volg je al de trainingen in mijn besloten

Facebookgroep? 
 

Aanmelden kan via
www.facebook.com/groups/dreamcoachgroep


