
Sinds november 2007 was Astrid 

Davidzon werkzaam bij de recht-

bank Alkmaar. Daar vervulde zij 

voor 28 uur per week de functie  

van secretaresse. Naarmate zij  

langer in dienst was, kwam de wil 

om minder uren te werken. Dat had 

niets met de inhoud van haar taken-

pakket te maken, maar alles met  

de drang om een eigen coachings-

praktijk te starten. 

Binnen de rechtbank was er de moge-

lijkheid om over te stappen naar de 

afdeling communicatie met minder 

uren in haar contract, zodat zij naast 

haar werk een boek kon schrijven over 

perfectionisme en faalangst. Dat boek 

zou een eerste opstap zijn naar een 

eigen coachingspraktijk op het gebied 

van NLP (Neuro Linguïstisch program-

meren) en hypnose. Door de contac-

ten die zij had opgebouwd in haar 

functie bij bureau communicatie, 

kreeg zij het voor elkaar om een artikel 

in de zaterdagbijlage van het Noord-

Hollands Dagblad te krijgen. Door dit 

artikel kwamen haar plannen opeens 

in een stroomversnelling: de ene na 

de andere klant meldde zich aan.  

Dat was hét moment voor Astrid om  

te stoppen bij de rechtbank en vol 

voor haar eigen praktijk te gaan!

Heimwee

Heimwee naar haar oude baan heeft 

Astrid niet. Het eigen baas zijn bevalt 

enorm goed. Wel denkt ze met 

plezier terug aan haar tijd bij de recht- 

bank. Ze heeft veel verschillende 

taken gehad, waar ze nu nog steeds 

dankbaar gebruik van maakt in haar 
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huidige werk. Contacten binnen de 

rechtbank heeft ze nog, dus ze is van 

alle ins en outs nog verrassend goed 

op de hoogte!

Werkzaamheden

Astrid heeft meestal 1 à 2 klanten  

per dag, waarmee ze gesprekken 

voert die gemiddeld 2 uur duren. 

Daarnaast doet ze de administratie, 

geeft ze cursussen en maakt ze 

filmpjes voor YouTube. Ook schrijft  

ze een nieuwsbrief genaamd: 

Zonnestraal, staan er op haar site 

gratis e-books en schrijft ze dat boek 

over perfectionisme en faalangst.  

En dat allemaal in 32 uur per week!

Klanten

Er komen veel mensen bij Astrid  

die een burn out hebben gehad.  

Het gaat vaak om vrouwen in de 

leeftijd van 30 tot 55 jaar die de lat  

te hoog leggen voor zichzelf. Het zijn 

perfectionistische vrouwen die alles 

willen en moeten van zichzelf.  

Ook krijgt ze geregeld mensen die  

al bij een psycholoog zijn geweest. 

Astrid richt zich bij het oplossen van 

problemen en klachten rechtstreeks 

tot het onderbewustzijn van 

mensen. Niet de oorzaak van een 

probleem staat centraal, maar wel 

het werken aan een oplossing voor 

dat probleem.

Als de methode van Astrid aanslaat, 

dan werkt het ook altijd snel.  

Meestal ben je met 3 sessies van je 

‘probleem‘ af. Mocht na 6 sessies 

nog niet het gewenste effect bereikt 

zijn, dan werkt deze aanpak niet 

voor de klant en verwijst zij ze door 

naar een andere hulpverlener.  

Ook behandelt ze mensen met  

verschillende angsten die mij zelf 

heel vervelend lijken: bang voor  

spinnen, bang om over te geven  

of bang om koffie te drinken.

Ben je benieuwd naar wat Astrid  

allemaal doet? Bekijk dan haar  

website: www.zoninjeleven.nl  en 

geef je op voor de Zonnestraal!

Sindy Zwanenburg
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