herzien’ werkw opnieuw naar iets kijken om verandering aan te brengen.

Ieder mens heeft potentieel, en een diepe wens om
zich te ontplooien; dat vertrouwen vormt de basis
voor mijn werk. Mijn begeleiding richt zich op bewust
bewustwording, op het vinden van de volgende
ontwikkelstap, het maken van keuzes, en het
daadwerkelijk gaan dóen. Zowel op persoonlijk
niveau als ten aanzien van organisaties.
COACHING
In coaching gaat het om jouw eigen, unieke pad. Je coach is waardevrij;
het gaat immers over jouw ervaring, jouw keuzes. Herzien begeleidt je door
je uit te dagen naar jezelf en jouw aandeel te kijken, door te spiegelen en
verdiepende vragen te stellen, en brengt je zo naar de essentie.
In feite is ieder mens gebaat bij regelmatige reflectie op wat je doet,
denkt, voelt en wilt. Coaching bij Herzien is geschikt voor een ieder die
gemotiveerd is om zich verder te ontwikkelen en eerlijk en open naar
zichzelf wil kijken. De aanleiding kan liggen in de wens om jezelf beter te
leren kennen, een veranderende werksituatie, verhogen van je
effectiviteit, of meer rust, energie of balans. Zie de aanleiding als actor,
het gaat om jou als hele mens.

ADVIES
Analoog aan het potentieel van de mens heeft ook een organisatie – als
verzameling van mensen - de wens zich te ontwikkelen. Een organisatie is
nooit af, wordt voortdurend herzien. De wens – of de noodzaak – om te
veranderen kan vanaf buiten geïnitieerd worden, of van binnenuit. Welke
mogelijkheden zijn er, wat is de essentie van de opgave en wat vraagt dat
van mensen, systemen en processen? Wat is het unieke pad?
Herzien heeft meer dan 20 jaar ervaring met ontwikkeling en verandering,
en het inhoudelijk vormgeven én begeleiden van verandertrajecten in
profit en non-profit non-profit.
Herzien is bij uitstek thuis in de wereld van vastgoed, en vastgoedbeheer
bij corporaties en VvE-beheer. Herzien kent geen kant-en-klare
oplossingen, maar zet haar kennis en ervaring in voor uw unieke situatie.
Mijn advies richt zich op de opgave, mijn begeleiding op de mensen, op
ieders aandeel en de interactie. Werkend vanuit de ervaring dat wanneer
de essentie van de opgave bloot gelegd wordt, de betrokkenen de
antwoorden kunnen geven.

‘Onze grootste angst is niet
dat we onvolmaakt zijn,
onze grootste angst is dat we
mateloos krachtig zijn.’
— Nelson Mandela
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