Ofkje Teekens
High End Business Coach voor ambitieuze ondernemers. Van persoonlijke groei naar zakelijk succes! Met meer
inkomen en meer vrije tijd!
10 mei 2021, Ofkje was een klant van Ernya
Ik heb met Ernya een fijn aantal wandelcoachingsessies gedaan in de duinen van Meyendel. Geweldig hoe ze mij
liet kennismaken met Natuurcoaching. Op het strand en met een vos die verscheen. Door haar evaluaties die ik
achteraf schreef, heb ik veel geleerd. Super bedankt Ernya hiervoor. Deze manier va

Juliette Meurs-Troch
Topsupporter bij Public Support | gemeenteraadslid en fractievoorzitter bij Zoetermeer Vooruit
3 maart 2020, Juliette was een klant van Ernya
Mijn kennismaking met Ernya was bij de ACC. Ernya was daar trainer en leerde mij de beginselen van coaching en
counseling. Na die opleiding heb ik vaker met Ernya gewandeld en heeft zij mij door middel van natuurcoaching
tot verrassende inzichten gebracht. Uiteindelijk heb ik zelf de cursus nat

Zorah Weeda
Resource Consultant bij Ormer ICT
3 november 2018, Zorah was een klant van Ernya
Ernya was zo vriendelijk om mij en 3 mede studenten te helpen met een filmpje over natuurcoaching. Ze gaf
goede, heldere uitleg en het was duidelijk dat zij veel ervaring heeft. Daarnaast heeft ze natuurcoaching op ons
toegepast en dit was een hele leerzame ervaring. Kortom: een vriendelijke vrouw met veel ervaring!

Nele Gies
Verzuim coördinator, verzuimmanagement verzuim medewerker voor 16 u beschikbaar

14 mei 2018, Nele was een klant van Ernya

Ernya kwam in mijn leven op het moment dat ik een gids nodig had. Deze rol heeft ze met glans vervuld. Ernya is
een een warme persoonlijkheid die je op een zachte maar duidelijke manier dingen doet inzien. Ze staat steeds
voor me klaar als ik haar nodig heb. Ik mag haar soms maanden niet zien maar ik kom wel telkens weer thuis als ik
weer op cursus ga.

Brenda van der Oord
Finance administrator ( op basis van detachering) bij Media.Monks
25 augustus 2015, Brenda en Ernya hebben samen gestudeerd

Ernya heb ik leren kennen op een presentatie tijdens mijn studie Coaching en was direct overtuigd van
haar doorzettingsvermogen, commerciële en communicatieve talenten als coach. Ze is ondernemend en
authentiek.

Angela Snoeck-von Kospoth
Kwaliteitsverpleegkundige bij Amsta
24 februari 2011, Ernya heeft met Angela samengewerkt in dezelfde groep

I studied with Ernya at the Academie for Counselling & Coaching. She is a verry creative and inspiring person. The
heart and soul of her company!

Juliette Meurs-Troch
Topsupporter bij Public Support | gemeenteraadslid en fractievoorzitter bij Zoetermeer Vooruit
22 januari 2011, Juliette heeft met Ernya samengewerkt, maar voor verschillende bedrijven
Als ik aan Ernya denk, denk ik aan warmte en gevoeligheid. Als ik bij Ernya ben voel ik direct een warme deken om
me heen. Met haar hooggevoeligheid heeft zij mij dingen laten zien, horen, voelen en ervaren die ik zelf niet
eerder had bemerkt. Tijdens de opleiding tot Academisch Counsellor en Coach

Rolf van Koppen
Fotograaf
13 januari 2011, Rolf was een klant van Ernya
Voor mijn supervisie voor de studie Mensgericht coachen bij het ACC zocht en vond ik een bijzondere vrouw,
Ernya Hilton. Zij heeft heeft mij prima hiermee geholpen en ook via het schilderen kwamen hele mooie dingen tot
stand. Verbazingwekkend ! Ik vond het een geweldige ervaring om met haar

Jolanda Nieveld
Neurofeedback trainer, beelddenkcoach, ontwikkelaar leerhulpmiddelen Beeldenderwijs, Adviseur
marketingcommunicatie bij SKO
11 januari 2011, Jolanda was een klant van Ernya
Ernya heeft mij op intuitieve wijze gecoached. Ze heeft tijdens de sessies haar exptertise wandel/natuurcoaching
en haar creativiteit ingezet. Deze manier van coachen pastte goed bij mij. Ernya is een warme, spontane, intuitieve,
creatieve, empatische en vooral vakkundige coach.

Tineke Duys
Eigenaar van "Ruimte voor Ontwikkeling"
24 december 2010, Tineke heeft met Ernya samengewerkt, maar voor verschillende bedrijven
Ernya is at her best when she is in nature! She uses the signs of nature to guide you, to help you to find an answer
on your question.She observes well and knows how to make life more simple and bright. It was a pleasure to work
with Ernya!

Marcella Remkes
Persoonlijke begeleiding

15 december 2010, Ernya heeft met Marcella samengewerkt in dezelfde groep
Ernya is a colleque with a warm personality. Special and in fact quite simply how she involves nature into her work.
Such experience you grant everyone!

Randy Seals
Founder of On Pop of the World Collective
9 december 2010, Ernya heeft met Randy samengewerkt in dezelfde groep
Ernya is a very caring and compassionate person with unlimited skills. I recommend her as highly as I can.

Diana Bergsma Spirituele Vakantie Reizen
Internationale Spirituele reizen en Zakelijke Coaching reizen.
9 december 2010, Diana Bergsma heeft met Ernya samengewerkt, maar voor verschillende bedrijven
The work of Ernya is creative in the way how she works with the nature. You can trust her and she opens up new
levels insight you! Nature as a reflection of your heart! Diana Bergsma

