Maak
kennis

Leader On The Move
Covid en keuzes

Laveren tijdens een zeer uitdagende periode
Er is onzekerheid en twijfel, en de rek is er bij veel mensen uit.
Zijn er pasklare oplossingen? Nee.
Het vraagt om nieuw leiderschap gericht op creatieve oplossingen, duidelijkheid, flexibiliteit,
communicatie, verbinding en met (nog meer) oog voor de mens.
Het vraagt ook om wendbaarheid en een besef dat jij, wij kunnen kiezen HOE we omgaan met alle
uitdagingen waar we mee te maken hebben. Waar kies je voor:
> Lijden of leiding nemen.
> Kijken naar dat wat niet meer kan en mag, óf
zoeken naar en open staan voor nieuw perspectief.
Het is zeker niet altijd even gemakkelijk. Echter, we kunnen zoveel meer dan we voor mogelijk
houden. Vastgeroeste denk patronen en gewoontes zitten veelal in de weg.

Mijn bijdrage
Met extra aandacht, begeleiding, support en bewustwording kan veel worden voorkomen en
belangrijker, leren medewerkers om verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen leven.
Als geen ander weet ik, en dit heb ik persoonlijk ervaren als manager en ondernemer, wat de
impact is van een positieve mindset. Dit leidt tot een creatieve geest, oplossingen, veerkracht,
succes, en meer rust en plezier in het leven.
Als sparringpartner, coach en spreker wil ik een bijdrage leveren door te inspireren,
bewustwording te creëren, mensen te supporten en te begeleiden, zodat zij hun vastgeroeste en
belemmerende denkpatronen ontdekken en leren te resetten en daardoor andere keuzes gaan
maken.
Resultaat: eigenaarschap, meer grip, energie, rust, vertrouwen en een positieve mindset.
“A positive mind finds opportunity in everything, a negative mind finds fault in everything”

Aanbod
1. LEADER ON THE MOVE SPARRINGPARTNER
Gespreks- en sparringpartner voor managers en executives
Reflectie, helderheid krijgen, focus, spiegelen, uitlaatklep,
persoonlijke vraagstukken, versterken leiderschap in een
veranderende situatie.
Door aandacht te geven aan jezelf, ben je beter in staat om
heldere keuzes te maken en ondernemend te acteren op basis
van verbindend en inspirerend leiderschap.

Aanbod
2. ON THE MOVE COACHING:
Werknemers die behoefte hebben aan een langer traject
omdat ze zijn vastgelopen, stress ervaren en/of behoefte hebben
aan support.
Doel: Persoonlijk leiderschap, bewustwording mindset, focus en in
beweging komen en/of leren zaken anders aan te pakken.
Voorkom uitval en hou medewerkers gemotiveerd en mentaal fit.

3. FAST FORWARD TALK:
Open Spreekuur en Coaching voor werknemers
die hun ei kwijt willen, vast zitten en/of behoefte hebben aan een
duwtje in de rug van een ervaren mentor, coach en objectieve
buitenstaander die snel door de bullshit bingo heen kan kijken.
Bewustwording mindset en concrete handvatten meekregen.

Masterclass
4. STOP de MindF*ck en neem de regie
Onze mind is een machtig instrument, wat ons kan belemmeren.
Maar ook de veerkracht kan geven wat nu zo belangrijk is.
>>> Wie heeft de regie in jouw bovenkamer?
>>> En hoe zit dat bij jouw team?
Rosa, de verleidster. Marjan, het slachtoffer. Bokito, Of ……?
Ontdek en herken je MindF*cks en leer hoe je ze een halt kunt toeroepen, zodat jij
weer de leiding hebt in je bovenkamer.

Creatieve uitbreiding

Onder begeleiding van creatief artiest Chantal V tekenen de deelnemers hun
MindF*ck én ideale Future Me.
Een interactieve workshop gericht op fun en teambuilding.

Ik kom niet met theorieën uit een boekje, al heb ik wel een
coachopleiding, NLP en ben ik Feminine Leadership gecertificeerd,
en nog vele andere trainingen gevolgd. Als manager en ondernemer
heb ik veel praktijkervaring opgedaan.
Mijn manier van werken:

• Ik kom snel tot de kern en weet de vinger feilloos op de zere
plek te leggen.
• Ik spiegel, confronteer waar nodig, support, inspireer en zet
aan tot beweging.
• Persoonlijk en met compassie.
• Pragmatisch en empathisch.
• Onconventioneel.
• Gericht op verandering van binnen naar buiten.
• Concreet, praktisch en gericht bewustwording en doen.
• Op basis van persoonlijk leiderschap.
• Ik creëer een veilige omgeving om te leren en tot bloei te
komen.

Resultaat
• De regie kunnen pakken bij uitdagingen en/of een
veranderende situatie.
• Eigenaarschap leidt tot minder stress en meer
tijd.
• Werken vanuit zelfkennis, zelfvertrouwen en op
basis van persoonlijk leiderschap.
• Meer focus, zelfbewustzijn en helderheid hoe om
te gaan met de nieuwe werksituatie.
• Uitdagingen zien als een spel in plaats van een
strijd.
• Meer rust, energie en plezier, zowel zakelijk als
privé.

Waarom werken met mij, Chantal Heutink
Als Leading Lady heb ik het leven geleefd en doorleefd. In mijn jeugd heb ik geleerd om
te overleven in uitdagende omstandigheden. Ik was succesvol, maar dat was niet hoe ik
me vanbinnen voelde. Regelmatig heb ik me afgevraagd:
“Wat is ervoor nodig om het leven te creëren waarnaar ik verlang?”
Dat heeft ertoe geleid dat ik aan zelfonderzoek en persoonlijke ontwikkeling
heb gedaan en veel trainingen heb gevolgd van experts. Ik heb me verdiept in de
mindset en feminine leaderschip.
Mijn werkervaring en achtergrond:
ü Internationale woon- en werkervaring
ü Meer dan 15 jaar ervaring in de corporate wereld.
ü In 2006 mijn kindsdroom gevolgd en naar Kenia vertrokken.
ü Een business opgezet en geleid in Kenia en daarmee meer dan 55.000 vrouwen en meisjes
bereikt.
ü Business moeten sluiten, personeel ontslagen, verwerken verlies en opnieuw begonnen.
ü Tientallen talks gegeven (inter)nationaal en met name veel vrouwen gecoacht.

Voor contact en meer informatie
Chantal Heutink

Leadership & Mindset Coach,
Spreker & Auteur ‘Op hoge hakken in Afrika’
06 – 16 78 44 88
chantal@igniteyourredpower.com
www.igniteyourredpower.com
Graag plan ik een Zoom koffie of thee call
voor een nadere kennismaking.

