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Henrike Huetink (l.): “Buiten zijn maakt mensen

vrij, ontspannen, creatief en zet aan tot actie”

Na aankomst begint het programma met een

lunch. Henrike gaat verder: “Hier start de 

25-uurs sessie. Wie ben je en wat breng je mee?

Vervolgens gaan we naar buiten: de natuur in!

De natuur werkt verhelderend, zit vol met 

heldere metaforen. Elk seizoen heeft haar

eigen charme en betekenis.”

“Als coach begeleid ik coachees bij het vinden

van antwoorden. Wie ben ik? Wat kan ik? 

En vooral wat wil ìk nu echt? Dit kan heel

confronterend zijn maar kan ook verlossend

werken. Zo kunnen de oorzaken van ergernissen

aan bij voorbeeld een collega, vaak binnen jezelf

worden gevonden. Irritaties aan eigenschappen,

die bij onszelf minder ontwikkeld zijn wordt

omgezet in inzichten. Ergernis wordt omgezet

in ambitie: hoe kan ik leren van mijn collega

en beter gaan functioneren in mijn werk?”

Dat klinkt allemaal heel mooi, maar wat 
levert dat mijn organisatie op? 
Henrike legt uit: “Zie het als een investering

in uw menselijk kapitaal. Vaak wordt gezegd

dat de mensen het kapitaal van de onderneming

zijn. Dat is ook zo en ook makkelijker gezegd

dan dat hier betekenis aan wordt gegeven.

Bent u oprecht geïnteresseerd in uw medewer-

kers? Weet u waar de medewerker ‘op koerst’?

Sluit de koers van de medewerker aan op de

koers van uw bedrijf? Positief kritisch kijken

naar een juiste fit betekent ook 

conclusies durven trekken en besluiten

nemen. De resultaten na een 25-uurs sessie

zijn verrassend. De medewerkers krijgen 

inzicht en leren  verantwoordelijkheid nemen.

Dit resulteert in betere prestaties of het zetten

van gerichte stappen om in andere omgeving

zijn of haar competenties beter tot haar 

recht te laten komen. 

Blijf kritisch kijken naar uw bemanning en

neem regelmatig tijd voor een vlootschouw. 

Met de juiste bemanning kunt u de gewenste

koers varen en een gezonde, succesvolle 

onderneming blijven!”

Arcus Coaching en Training is in 1999

opgericht door Henrike Huetink. Met ruim 20

jaar ervaring is Henrike actief op het gebied

van coaching, training en interim HRM. Uniek

bij Arcus zijn de 25-uursessies. Een intensieve

sessie van 25 uur, waarbij de coachee inzicht

krijgt in patronen en processen en gestimuleerd

wordt om na te denken over zijn persoonlijke

doelen en ambities èn hoe deze te realiseren. 

Werken aan jezelf
Henrike vertelt: “De essentie van de 25-

uursessie is echt werken aan jezelf. Dat doe 

ik samen met de coachee door uit zijn eigen

omgeving te stappen en letterlijk en figuurlijk

in beweging te komen. Samen gaan wij de 

natuur in, voor een wandeling, een fietstocht

of een boottocht. Buiten zijn maakt mensen

vrij, ontspannen, creatief en zet aan tot actie!”

Arcus werkt alleen met programma’s op maat,

afgestemd op de vraag van de opdrachtgever

èn de medewerker. Van te voren wordt een plan

gemaakt, met een helder begin en duidelijk

einde. Coachees overnachten bijvoorbeeld in het

Pension ‘Aan het water’ in Heeg; een huiselijk

pension met een persoonlijke sfeer. 

Arcus Coaching en Training:

Met de juiste bemanning vaart
u een resultaatgerichte koers
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Ieder mens werkt vanuit zijn persoonlijke drijfveren. Dat gaat prima tot het moment dat er frictie ontstaat.

Frictie in de medewerker zelf en/of frictie met zijn of haar omgeving. En dat heeft vaak gevolgen voor uw 

organisatie. Medewerkers worden veelvuldig ziek, er ontstaat spanning binnen een afdeling en/of de sfeer wordt

voelbaar anders. Uiteindelijk wordt ‘frictie’ zichtbaar in uw bedrijfsresultaten. Heel vervelend, omdat uw 

medewerker(s), uw ‘menselijk kapitaal’, niet meer optimaal functioneren. Dan kan het goed zijn om één of meerdere

medewerker(s) eens uit zijn vertrouwde omgeving te halen. Geef een medewerker eens tijd en ruimte en laat

deze met een coach naar buiten gaan. Doel? Goed ‘naar binnen’ leren kijken èn in beweging laten komen!


