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La Garde Coaching:
Meer energie leidt  
tot minder stress

coaching   mindfulness

Coachen vanuit ervaring
Elise Lagarde, eigenaar van Lagarde Coaching vertelt: “Door jarenlange 
ervaring in Human Resource en coaching weet ik hoe belangrijk een goede 
balans tussen werk en privé is. Daarom begeleid en coach ik vrouwen die op 
zoek zijn naar arbeidsenergie, die last hebben van stress- en (beginnende) 
burn-out-klachten, maar ook vrouwen die willen reflecteren op hun huidige 
loopbaan en op zoek zijn naar meer plezier in hun werk. Mijn uitdaging is om 
vrouwen te bewijzen dat zij zelf in staat zijn om die energie te hervinden door 
de juiste keuzes te maken. De kernwaarden die voor mij daarbij  centraal 
staan zijn respect en zelfverantwoordelijkheid en het realiseren van een 
vertrouwensrelatie is daarbij essentieel; als de klik er niet is, kun je immers 
niet coachen.” 

Voor wie is de coaching bedoeld?
La Garde Coaching richt zich specifiek op  vrouwen die zich overwerkt 
voelen, vermoeid, prikkelbaar, lusteloos en/of gespannen zijn en die zichzelf 
moeten dwingen om actief te zijn. Ook is La Garde Coaching er voor vrouwen 
uit bovengenoemde doelgroep die gebrek aan zelfvertrouwen hebben, 
twijfelen aan hun prestaties, moeite hebben om beslissingen te nemen,  
problemen ervaren in samenwerking met collega’s en/of leidinggevenden 
en/of het gevoel hebben niet verder te komen in hun carrière. Daarvoor bied 
ik specifieke coachingstrajecten aan als Coaching persoonlijke effectiviteit, 
burn-out-coaching, coaching bij outplacement, wandelcoaching en coaching 
op een schitterende locatie in Italië.

Mindfulness 
Naast de bovengenoemde is Lagarde Coaching gespecialiseerd op het 
gebied van mindfulness. Elise: “Door zogenaamde  MBSR trainingen (Mindful-
Based Stress Reductie) leer je je aandacht te focussen, maar ook om flexibel 
je aandacht te verschuiven naar verschillende aandachtsgebieden. Dat doe 
je door een mix van verschillende meditatie- en bewegingsoefeningen en 
opdrachten.  Door de oefeningen dagelijks te doen  train je je aandacht, wat 
je helpt om met stressvolle situaties om te gaan en stap voor stap anders 
naar je eigen gedachten en emoties te kijken en nieuwe keuzes te maken. 

Investering
Vergoeding van de kosten van (loopbaan)coaching is volgens Elise vaak mogelijk. 
“Organisaties zien steeds vaker het belang van vitale medewerkers in. Daarmee 
is de kans groot dat er in je CAO is vastgesteld dat er een jaarlijks budget 
wordt gereserveerd voor persoonlijke ontwikkeling of dat er binnen HRM een 
opleidings- of persoonlijk ontwikkelingsbudget aanwezig is. Na overleg met 
je werkgever kun je dit vrij besteden aan coaching of loopbaanbegeleiding. 
Praat dus met je manager of de directeur daarover. Daarnaast zijn er 
aftrekbaarheidsregelingen voor zowel particulieren als ondernemers, waarover 
je bij de Belastingdienst meer informatie kunt krijgen. ”

Social return
Elise Lagarde vindt het belangrijk om een steentje bij te dragen aan de 
maatschappij. “Daarom steun ik twee organisaties die zich belangeloos 
inzetten voor vrouwen. Daarnaast stelt zij zelf jaarlijks twee trajecten 
beschikbaar aan vrouwen die niet in staat zijn om coaching te financieren, 
maar er wel baat bij zouden hebben. 

Heeft u geen plezier meer in uw werk, 
oriënteert u zich op ander werk, ervaart u 
druk of stress of wilt u uw manier van 
werken anders inrichten? Lagarde 
Coaching ondersteunt u om uw 
professionele leven weer op orde te 
krijgen en meer bevrediging uit uw 
werksituatie te halen. Elise Lagarde 
informeert u er graag over. 

Energiek werken is een belangrijke voorwaarde voor een plezierig en zinvol leven. Daarom ondersteunt La Garde coaching 

vrouwen in plezierig en energiek werken met minder stress. Een resultaatgerichte en respectvolle benadering staat daarbij 

centraal. Doel daarvan is u in staat te stellen om, vol positieve energie, uw werk te blijven doen en daarin bewuste keuzes te maken.  

Elise Lagarde


