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Marlies Van Hecke   
Contact-Informatie 
Voordestraat 4 
9920 Lovendegem in Lievegem 
Email: marlies.van.hecke@telenet.be 
Mobiel: 0496 98 30 86 
Website:  
https://www.coaching-equicoaching-shiningeyes.be 

 
 
Wie ik ben... 
Iemand met passie voor inspirerend coachen; interactie tussen en met mensen, met 
dieren, in het bijzonder paarden. Ik beschouw mezelf als een schakel, die op weg mag met  
wiens persoonlijk evenwicht door interne en/of externe omstandigheden uit balans is, 
mensen die leven zonder of met een aandoening en hun omgeving  om samen de weg 
naar evenwicht te onderzoeken. Ik tracht  welzijn voor dieren/het paard uit te dragen. 
Mijn ervaringen situeren zich in de  welzijns-, onderwijs en paarden sector via 
verschillende rollen: verpleegkundige, leidinggevende, bemiddelaar, docent, intervisie 
/supervisiebegeleider, coach, EAcoach, horsemanshipliefhebber.  
Actief in: EA Coaching v EA Therapie  EA Learning  EA Activities  
De doelgroepen waarmee ik voornamelijk actief ben/ de organisaties waarmee ik samenwerk... 
Het [EA]coachen vindt plaats zelfstandig in bijberoep. Mijn hoofdberoep als docent in de 
bacheloropleiding verpleegkunde en PG hippotherapie heeft als focus:  sociale/agogische 
vaardigheden; intervisie; begeleiden van studenten [met of zonder bijzondere noden]; 
simulatie; coach de coach; geweldloos omgaan met agressie; consulting; educatie. Die 
ervaring neem ik mee in mijn bijberoep en vice versa. De doelgroep waarmee ik 
samenwerk, heeft als leeftijdscategorie 12+. Mijn affiniteit ligt bij jongeren [18+] en 
volwassenen. Ik ben geschoold als ‘breed inzetbaar’. Ik werk graag met taal, beeldtaal, 
lichaamstaal, stemtaal, nuances in taal. Ik geloof dat taal gedrag, denken  en beleving, 
positief beïnvloedt. Sessies vinden individueel plaats. Het aanbod daarnaast: begeleide 
intervisie /supervisie van kleine groepjes; afstandsbegeleiding via digitale media, 
wandelcoaching, simulatie, vorming, opleiding, educatie, informatiesessies, werken met 
verhalen/poëzie, muziek,... Samengevat is de intentie : maatwerk. Bij  maatwerk hoort 
holistisch werken en interprofessioneel samenwerken [in overleg met de betrokken]. 
Mijn belangrijkste opleidingen – diploma’s – Certificaten 
Bachelor verpleegkunde/ Licentiaat in de medisch-sociale wetenschappen en het 
ziekenhuisbeleid/ Aggregaat / Diabeteseducator/ Supervisor/ Kernreflectie/ Equicoach  
Zoekertje  
Ik zoek iemand met een hart voor en kennis van paarden die bij afwezigheid de zorg voor 
de paarden kan overnemen/ Collega’s die graag samenwerken voor bepaalde projecten; 
wie zich graag laat begeleiden via intervisie in kleine groep, kan me contacteren. 
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