
Loopt uw leven of  dat van uw cliënt op het moment niet zoals u 
wenst en lukt het u niet om hier verandering in te brengen? Voelt u 
zich somber? Slaapt u slecht en/of  piekert u veel? Loopt uw relatie 
niet lekker? Lukt het niet om in actie te komen? Drinkt of  rookt u en 
zou u graag willen stoppen of  minderen? Zit u niet lekker in uw vel? 

Neem contact op voor een vrijblijvend en kosteloze kennismaking om 
te kijken wat ik voor u kan betekenen. 

Uw leven verandert, wanneer u verandert

Verslaving Levensvragen 

Lifestyle

Emotionele problemen Relatie problematiek

Overspanning / burnout

www.janetcp.nl		 	 info@janetcp.nl  	 	 06 21 87 05 05 

Counselling op maat voor u of  uw cliënt

Waar kan ik zoal bij helpen? 



Wie ben ik? 

Mijn naam is Janet Erisman en ik ben geboren in Amsterdam in 
1961. Na 20 jaar gewerkt te hebben als officemanager, wilde ik een 
beroep uitoefenen dat mij meer genoegdoening gaf. Dit heeft geleid 
tot vele jaren studie om de benodigde diploma’s te halen. Naast mijn 
levenservaring, welke zeker niet altijd gemakkelijk is geweest, heb ik 
ook vele jaren werkervaring opgedaan in de dienst- en zorgverlening. 

Ik ben begonnen als dagcoördinator binnen de maatschappelijke 
opvang van dak- en thuislozen. De laatste jaren heb ik gewerkt als 
behandelaar in een 12-stappen-verslavingskliniek en tegenwoordig 
werk ik als ambulant psychiatrisch begeleider binnen de GGZ. Samen 
met de cliënt kijken wat nodig is om weer een leven te leiden wat de 
moeite waard is, geeft mij voldoening, waarbij empathie, 
onbevooroordeeldheid en echtheid voor mij hoog in het vaandel 
staan. Daarnaast heb ik mijn eigen praktijk, waar ik u graag 
verwelkom.  

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden m.b.t vergoedingen vanuit 
uw verzekering? Bekijk dan even mijn website. 
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