
De PyramideRegieLijn

Direct coaching: professionele begeleiding 

via mail en telefoon

Ontwikkeling en ontplooiing in vertrouwen

P Y R A M I D E®



Neem de regie stevig ter hand met behulp van de PyramideRegieLijn

Regie over de belangrijke zaken in het leven. Dat willen we allemaal. Maar er zijn wel eens wat 

hobbels te nemen. Veel mensen hebben last van overmatige stress. Of problemen in de privé- 

of werksituatie. En iedereen moet wel eens belangrijke beslissingen nemen, of belangrijke  

onderhandelingen voeren, of andere gesprekken waarvoor een goede voorbereiding nodig is 

om de regie in handen te kunnen nemen.

Pyramide biedt hiervoor professionele begeleiding aan in de vorm van Direct coaching via de 

PyramideRegieLijn. Bel ons de avond van tevoren, of eerder als u wilt, en het resultaat zal  

verrassend blijken. Een gesprek duurt zolang het nodig is, maar dat kan ook tien minuten zijn. 

Per e-mail kan ook. U stuurt ons uw vraag, eventueel met een korte toelichting, en u krijgt snel 

een adequaat antwoord. U kunt 24/7 per dag sparren. Diepgaande gesprekken of snelle hand-

vatten, u krijgt wat nodig is. 

 

“De 24/7 dienstverlening door Pyramide heb ik zeer op prijs gesteld. Het feit dat ik de mogelijk-
heid had om te bellen of mailen was een geruststellende gedachte en werkte ondersteunend”. 

“Jouw ‘virtuele aanwezigheid’ ervaar ik als veilig en als prettig, omdat je altijd respectvol en po-
sitief bent in jouw bewoordingen. Dat raakt mij!” 

De doelgroep

Bedrijven en andere organisaties en hun werknemers, zelfstandig beroepsbeoefenaren, zzp’ers 

en particulieren kunnen een abonnement nemen op deze dienst. Direct coaching leent zich uit-

stekend voor bestuurders, directieleden, leiders, managers, ondernemers, staffunctionarissen 

en toezichthouders. Maar ook bijvoorbeeld voor accountants, advocaten, huisartsen, hulpver-

leners, interimmanagers, notarissen, specialisten, etc.. Verder blijkt de dienst geschikt voor 

mantelzorgers, mensen die veel reizen voor hun werk of worden uitgezonden, en aan hun 

dierbaren die achterblijven.
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Wilt u meer informatie over een 

abonnement op de Pyramide-

RegieLijn, of zich daarvoor aan-

melden, neem dan contact op 

met Bert-Jan van der Mieden 

(055 522 39 26). Of mail naar 

info@pyramide.nl. Wij verwel-

komen u graag als abonnee.
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Resultaten in de praktijk

De PyramideRegieLijn voorziet in een behoefte met haar professionele hulpverlening per mail 

en telefoon, ook buiten de normale kantoortijden. Een overzicht van de resultaten in de prak-

tijk: 

Bestuurders, directieleden, leiders, managers, ondernemers, staffunctionarissen en toezicht-

houders geven aan veel baat te hebben bij de tips, inzichten en concrete handvatten die zij 

aangereikt krijgen.

Het aanbieden van Direct coaching biedt werkgevers een uitstekende gelegenheid te getui-

gen van goed werkgeverschap.

Ziekteverzuim en productiviteitsverlies worden voorkomen of verminderd en het blijkt dat 

deze dienstverlening motiverend en stimulerend werkt.

Zelfstandig beroepsbeoefenaren en zzp’ers kunnen adequater en op meer ontspannen wijze 

hun werk uitoefenen en ervaren een betere balans tussen werk en privé.

Particulieren, zowel partners als alleenstaanden, ervaren onze Direct coaching als een wel-

kome professionele en plezierige steun in de rug.

“Door jouw telefonische hulp heb je een crisis in mijn relatie kunnen voorkomen. Bedankt daar-
voor!” 

“Jouw tips, de avond voor het gesprek, hebben mij enorm geholpen bij de voorbereiding en zorg-
den voor een goede nachtrust! En het gesprek verliep prima! Bedankt!”

“Als aftredend algemeen directeur en aantredend commissaris heb jij mij ervoor behoed mijn 
opvolger te veel op de huid te zitten en ervoor gezorgd dat ik hem voldoende ruimte gaf. Het 
was voor het eerst dat ik mij liet coachen, maar het was een zeer nuttige en verrijkende erva-
ring”. 

Het Direct coaching-abonnement

De PyramideRegieLijn is voor Direct coaching 24/7 telefonisch en per e-mail bereikbaar. U kunt 

de dienst per uur (of deel van een uur) afnemen of in abonnementsvorm. Het uurtarief bedraagt 

€ 150,-, abonnementen zijn in principe maatwerk. Ter kennismaking is het eerste uur gratis.

Om een vertrouwensbasis te leggen met elke abonnee, de benodigde informatie te krijgen 

over diens situatie, en de doelstelling(en) van de direct coaching te bespreken, vindt vooraf-

gaand aan het abonnement een individueel gesprek plaats bij Pyramide, tenzij wordt overeen- 

gekomen dat dit elders plaatsvindt. Na dit coaching-gesprek kan worden beslist of men gebruik 

wil maken van een abonnement.
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Bert-Jan van der Mieden

Jhr. Bert-Jan Peter van der Mieden startte in 1992 met zijn bureau Pyramide. Sindsdien bege-

leidt hij met veel succes individuen, teams en organisaties in het realiseren van hun verlangens 

en doelstellingen en in het komen tot en herstellen van de balans in leven, wonen en werken. 

Hij is auteur van het standaardwerk “De mens in de 21e eeuw” en introduceerde het begrip 

vertrouwensmanagement. Tevens publiceert hij regelmatig artikelen op zijn persoonlijk weblog 

en is hij actief op diverse sociale media. In 2016 kwam zijn nieuwe boek “Eenheid in verschei-

denheid” uit, waarin hij het Ennisme, de filosofie van de Verbinding, introduceerde en op basis 

waarvan hij het PyramideRegieNetwerk oprichtte. Hij treedt tevens regelmatig op als spreker 

en pianist.  

Door zijn brede, diepgaande en jarenlange professionele ervaring; in de geestelijke gezondheids-

zorg, in het bedrijfsleven in diverse staf- en managementfuncties, als voorzitter en bestuurslid 

van diverse stichtingen en verenigingen, als levens- en organisatieregisseur, psychosociaal 

werker, partner- en relatietherapeut, counselor, (executive)-coach, loopbaanprofessional en 

trainer, sparringpartner en vertrouwensexpert, is hij in staat om mensen individueel te begelei-

den, te komen tot en het herstellen en vergroten van vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit 

en het stevig ter hand nemen van de regie in leven, wonen en werken. Sinds 1992 begeleidt hij 

mensen ook telefonisch en per mail. 

Voor Direct coaching is Pyramide de afgelopen 25 jaar gebeld over diverse vraagstukken,  

problemen en uitdagingen in de werk- en/of privésituatie, zoals:

 Agressie

 Belangentegenstellingen

 Boosheid

 Communicatieproblemen

 Conflicten

 Depressieve klachten

 Eenzaamheid

 Geldzorgen

 Levensbeschouwing

 Loopbaanplanning

 Management en leiderschap

“Bert-Jan beschikt over een talent dat je nog maar zelden ontwaart, namelijk het talent van het 
luisteren. Hij beoefent “de kunst van het gesprek” en dat kom je nauwelijks nog tegen. Hij komt 
daardoor tot opmerkelijke prestaties”. 
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 Mantelzorg

 Onzekerheid en angst

 Persoonlijk leiderschap

 Psychosociale klachten

 Relatieproblemen

 Stressklachten

 Verlieservaringen

 Vermoeidheidsklachten

 Vrijwilligerswerk

 Werkloosheid

 Zin- en betekenisgeving
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Aanvraagformulier abonnement

U kunt een abonnement aanvragen door onderstaand aanvraagformulier volledig in te vullen en 

te versturen. U ontvangt dan een bevestiging van uw inschrijving. 

Voornaam:  ..................................................................................................... *

Achternaam:  ..................................................................................................... *

Geslacht:  man / vrouw *        Geboortedatum:  .  .   -  .  .  -  .  .  .  .        *

Adres:  ..................................................................................................... *

Postcode:  .................. *        Woonplaats: ...................................................... *

E-mailadres:  ..................................................................................................... *

Telefoonnummer: ..................................................................................................... *

Mobiel nummer: ..................................................................................................... 

Beroep:  ..................................................................................................... 

Werkgever:    ..................................................................................................... *

Wil  abonnee worden per: .  .   -  .  .  -  .  .  .            *

Voor aanvang van het abonnement vindt eerst een persoonlijk gesprek plaats.

Datum/dagtekening:      .  .   -  .  .  -  .  .  .  .          *

Opmerkingen: .....................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

* = verplicht in te vullen

Verzenden per e-mail naar: info@pyramide.nl

per post naar: Pyramide, Henri Dunantlaan 55, 7312 AV Apeldoorn


