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Wanneer is deze personal intensive iets voor jou?
 

Je hebt een sterke wens om iets te veranderen, misschien in jezelf èn in je omgeving. Soms is het
een knagend gevoel van ‘dit wil ik niet meer’, soms een donderslag; je moet wel, je wil uit het oude patroon,
weg van je werk. Of het zijn anderen die willen dat je echt verandert, dat je je baan loslaat en op zoek gaat
naar iets anders. Aan jou de keuze hoe je reageert, zodat je liefst soepel en veerkrachtig de toekomst
tegemoet kunt gaan. De vraag die je jezelf stelt is: ‘Waarvoor en hoe wil IK nu leven & werken?’.
 
Hoe kun je (weer) met vertrouwen je eigen verlangens en koers volgen? En wat is die koers eigenlijk? Wat wil
je niet zien, waar moet je je beperkingen accepteren en waar liggen je ontwikkelingsmogelijkheden? Soms
gewoon eens herbezinnen en nieuwe inspiratie opdoen. Een nieuwe kijk op jezelf krijgen en/of een
andere baan en toekomst creëren.
 
Om deze complexe vragen te beantwoorden is reflectie en energie nodig, die in je eentje vaak lastig te
organiseren is. Wij hebben daarom een gevarieerde en compacte methode ontwikkeld om eens grondig
naar jezelf en je mogelijkheden te kijken.
 
Het doel is om te ontdekken waar jij van wilt zijn èn daar concrete mogelijkheden bij te vinden. Het leidt
tot een kleine of grote stap naar jouw gewenste toekomst. En het verstevigt je vertrouwen in jezelf
en in je toekomst.
 

Voor wie is dit individuele programma geschikt? 
 

Inside & Out is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar verdiept inzicht in zichzelf en het
verkennen en uitvoeren van praktische en blijvende verandering. Je bent bereid om kritisch naar
jezelf te kijken, nieuwe informatie serieus te overwegen en ook te luisteren naar je onbewuste.
 

Werkwijze 
Inside & Out maken we op maat voor jou, verspreid over vijf dagdelen over twee maanden.  We
werken standaard met meerdere ervaren coaches en experts uit verschillende disciplines en sectoren
(bedrijfsleven, dienstensector, overheid). Zo combineren we diverse expertises om jou te helpen. 

 
Wij zijn op basis van onze ervaring ervan overtuigd dat juist een combinatie van methodes het meest
oplevert. Twee, en soms drie, van ons begeleiden je om en om door het programma. Eén van ons is jouw
“kerncoach”, dat bepalen we na de telefonische intake.
 
 
 
 
 
 
 

Intensief en compact persoonlijk

Ervaren coaches met expertises op

Op maat gemaakt na het telefonisch intakegesprek;

Gericht op praktische en blijvende

·     

programma;  
 

verschillende relevante gebieden;
 

    

verandering; 
·   
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In het kort:



 
We beginnen meestal met ‘Inside’; het zien van de waarheid over jezelf in alle mooie en minder mooie aspecten.
Wat wil je, wat kun je, waarom en waartoe? Wat betekent voor jou ‘echt zijn’ en datgene in de wereld zetten waar
je het beste en gelukkigst in bent? Hoe dat er voor jou uit zou kunnen zien volgt in het tweede deel van het
traject: ‘ & Out’, het in de wereld zetten daarvan.
 

Inzet van diverse concepten en expertises 
 
o   Impact van je biografische achtergrond (hechting, omgaan met autoriteit,

macht etcetera);
o   Systemisch kijken naar patronen in werk en relaties;
o   Beïnvloeden door jou als leider & bestuurder;
o   Constructief conflicten aangaan;
o   Je schaduwkanten onderzoeken;
o   Jouw potentiële werkprofielen verkennen;
o   Je voorkeursplek in organisaties en de maatschappij traceren
 

Kerncoaches
 

Caroline van Frankenhuyzen  - Caroline brengt je met compassie naar de essentie, 
intuïtief en sensitief en maak zware dingen licht, ziet de ‘beauty’ en ‘the beast’, is
wegwijzer en verfrissend. Psycholoog, sinds 1988 met veel plezier werkzaam als
(internationale)trainer/coach/manager op vraagstukken rond leiderschap en
beïnvloeding.
 
 Carlo Pedroli  - Carlo is gefocust op het geven of hervinden van je eigen stem als
 startpunt van beweging. Gespecialiseerd in conflict- en crisismanagement als
 mediator en executive coach. Kent sinds 2004 het ‘klappen van de zweep’ als
 eindverantwoordelijk manager, bestuurder en toezichthouder in onderwijs en de
 cultuursector.
 
Esther Schmal -  Esther gelooft als coach en adviseur in hart, hoofd en humor. Zij heeft
vanuit haar HRD-ervaring en systemische kijk veel plezier in het denken over scenario’s 
waarin jij nog beter tot je recht kunt komen. En helpt je wegen te vinden hoe je daar kunt komen.
 
Aanmelden voor intakegesprek: Caroline van Frankenhuyzen  06 511 009 45,  
mail@carolinevanfrankenhuyzen.nl. Kosten zakelijk 3300 euro excl. BTW, voor ZZP 2500 euro excl. BTW.
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