
Mijn naam is Anneloes Massee-Clerkx. Ik woon in Rheden tegen natuurgebied De Posbank aan, 

samen met mijn man Pieter en kinderen Fleur, Roos en Niels. Ik zelf, Pieter, Fleur en Niels tennissen 

ook bij TV Beekhuizen. 

In het dagelijkse leven ben ik werkzaam als coach/therapeut en begeleid en ondersteun ik  mensen 

die vastlopen of dreigen vast te lopen door o.a. stress, burn-out, depressie, angst. Ik laat mensen 

ervaren  hoe je meer in verbinding met jezelf kan komen en daarmee toegang krijgt tot je innerlijke 

kracht. Daarnaast werk ik als vrijwilliger voor Make A Wish Nederland en vervul ik de liefste wensen 

van ernstig zieke kinderen. 

Als mens, coach en vertrouwenspersoon, begrijp ik heel goed hoe belangrijk het is dat je je veilig en 

prettig voelt. Als dit in het gedrang komt is het belangrijk dat je daar over gaat praten in een veilige 

en vertrouwelijke omgeving. Dat is wat ik je graag biedt met oprechte aandacht en je je gezien en 

gehoord voelt. Er over praten, delen, kan veel opheldering geven, bij jezelf, in je hoofd en in omgang 

met anderen. Ik zal je helpen om helderheid en inzicht te krijgen en tot de kern te komen, hoe verder 

te gaan in en met de situatie. 

Ik ondersteun, begeleidt en adviseer je graag om het probleem of de ongewenste situatie 

bespreekbaar en hanteerbaar te maken en tot een meest wenselijke en haalbare oplossing te komen. 

Indien nodig kan ik als bemiddelaar optreden of doorverwijzen als dat gewenst is. 

Schroom zeker niet om mij aan te spreken of me te mailen, indien je vragen hebt of iets wil delen. 

Ook indien je dingen hoort of ziet gebeuren, waarvan je het gevoel krijgt dat het niet gepast of 

wenselijk is.  

Je kan me bereiken via telefoonnummer: 06-49403985 of mail: 

tvbvertrouwenspersoonanneloes@gmail.com 

Hartelijke groeten, 

Anneloes Massee-Clerkx 

 

 


