‘ENERGIE LATEN STROMEN
NAAR DE DINGEN
DIE ER WERKELIJK TOE DOEN’

‘IK WIL MENSEN
IN BEWEGING
BRENGEN’

HANNEKE MOUW
Ik stel me graag aan je voor
Ik ben geboren in 1970. Ik vind vertrouwen,

Maar het was vooral naar de buitenwereld

authenticiteit en liefde belangrijke zaken. Ik

toe, naar wat ik dacht dat de ‘grote machtige

ben een gedreven en gepassioneerde trainer/

wereld’ van mij verlangde. Althans, zo was ik

coach. Door mijn jarenlange ervaring op be-

opgevoed, zo was het sociaal wenselijk, of zo

weeggebied, mijn management- en sales-

had ik het mezelf ingeprent. De blaaskaken

vaardigheden en mijn expertise als ‘Vernieu-

hebben de halve wereld. Precies! De halve

wend’ coach weet ik een mooie samenhang

wereld…, ik begon te schuiven. Ik wilde voor

te creëren tussen body en mind. Ik kan men-

mijzelf een prettigere vorm hanteren. Een
manier van leven waarin ik dicht bij mezelf sta,

Met mijn open, liefdevolle houding weet ik jou

en ja, met hard werken, maar waarbij ik een

te inspireren om je potentieel beter te benut-

prestatie vanuit passie en innerlijke inspiratie

ten en bewuster en intuïtiever gedrag uit te

en creatie laat ontstaan. Het bewijs is om te

dragen. Dat heb ik zelf ook moeten leren.

ervaren wat het leven je dan brengt; je staat

Jarenlang was ik bezig met mezelf te bewijzen

in je kracht omdat je bent wie je bent. En daar
ik zelf zo door de wolgeverfd ben, voel ik met

lijke wereld. Heel prestatiegericht en met een

je mee en heb er geen oordeel over. Ik laat je

enorm ‘ego’ was ik erg van mezelf overtuigd.

in je waarde. Gelijkwaardig.

‘JE EIGEN PAD
BEWANDELEN’

PERSONAL COACHING
inspireer jezelf!
Hoe ontspan jij? En weet je eigenlijk wel wat

Wil je groeien als persoon of loop je vast?

dat is, een ontspannen brein en/of lijf?

Voel je je niet meer lekker in je prive situatie
of je werk? De patronen die je door de jaren

Door je overtuigingen af te pellen en terug te

heen hebt ontwikkeld pel je beetje voor beet-

gaan naar de kern waar jij je nou echt lekker

je af tot ze je niet meer dienen.

bij voelt, zie je weer je eigen mogelijkheden

Ik geef je inzicht in hoe de ‘oude‘ situatie

en niet welke een ander je heeft aangeleerd

los te laten en de ‘nieuwe‘ te verwelkomen en
te integreren in je hele persoon.

is om je eigen pad te bewandelen en niet dat
van een ander. En hoe het nog heerlijker is als

Ik geef je in de Personal Coaching sessies

je met iemand, je werk, je omgeving samen

alle ruimte en vertrouwen om te ervaren hoe

kan wandelen. Gelijkwaardig en toch respect-

bevrijdend het voelt om steeds meer bij je

vol, oordeelloos naar jezelf en die ander:

kern te kunnen blijven.

Open, nieuwsgierig en eerlijk de wereld
inkijkend. Inspireer jezelf met je eigen potentieel en authenticiteit, (her)ontdek jezelf, vol
in je eigen kracht.

‘JE ZULT
VERSTELD STAAN
VAN JE EIGEN IK’

WORKSHOPS
Een unieke ervaring
Tijdens mijn workshops ervaar je een bijzon-

Ze maken meer positieve verbindingen

dere manier om jezelf te inspireren en te

tussen hun eigen body & mind, en daardoor
ook naar anderen toe. Een mooi uitgangs-

op maat gemaakt of we laten juist de work-

punt voor een workshop. Maar ook het ont-

shop ontstaan vanuit wat er op dat moment

dekken hoe je relaxt, ontstresst, ontspannen

ontstaat. Voorbeelden van workshops zijn

raakt en hoe het voelt om te onthaasten kan

‘Relaxt het weekend in’, ‘Ontspannen in de

de kern van een workshop zijn.

natuur’, ‘Lachyoga’, ‘Ontstressen, adem,
voel en leef!’ of ‘Dans, lach, adem, leef!’.

Ik kijk op basis van de wensen en behoeften
van de deelnemers welke elementen een

Lachen en dansen maken deel uit van een

workshop kan bevatten. Voorbeelden van

universele taal, die alle mensen op de wereld

thema’s waar ik mee werk zijn o.a.; zingeving,

gebruiken en begrijpen. Het zit geprogram-

liefde, authentiek bewegen, omgaan met

meerd in onze genen. Uit onderzoek blijkt dat

stress, vrij zijn, en ontspannen op de werk-

mensen gelukkiger en productiever zijn met

vloer.

een goed ontwikkeld gevoel voor de lach en
wanneer ze zich vrij voelen om te bewegen.

‘MEER PLEZIER
MINDER
ZIEKTEVERZUIM’

BEDRIJFSTRAININGEN
Meer focus en creativiteit
De huidige maatschappij ontkomt er niet

belemmerende factoren meer. Het is interes-

meer aan om anders met de mens om te

sant om te zien welke energie er voortvloeit

gaan. Het kennistijdperk wordt ingehaald

als men als werkzaam individu of groep op

door het inspiratietijdperk. En dus mogen

een diepere laag gaat bekijken wat er nu

ondernemingen en de individuen daarbin-

echt toe doet in hetgeen wat we doen. Als we

nen, meer van zichzelf laten zien. Potentieel,

als bedrijf of afdeling in ons patroon blijven

creativiteit, passie en ideeën zijn belangrijker

‘steken’, weten we diep van binnen dat we

dan ooit!

de maalstroom moeten verbreken. Als we
plezier, passie en creativiteit als tool kunnen

Ik begeleid bedrijven aan de hand van
workshops, trainingen en coachingsessies.
Ik laat groepen meer uit hun onderlinge
dynamiek halen. Ik laat personen het eigen
potentieel naar boven halen en zorg dat
biliteit en energie bewerkstelligen. Geen
stress, geen burn-outs en ook geen andere

focus en meer energie.

ER ZIJN VAN DIE DAGEN DAT ALLES DRAAIT OM HARD WERKEN EN PRESTEREN
Alsof het leven aan je voorbij gaat. Je steeds meer verwijderd raakt van wie je werkelijk bent.
Om nu met beide voeten op de grond te blijven en te kunnen genieten van het leven in het nu,
moet je zo af en toe een pitstop inlassen. Hanneke Mouw helpt je gedurende deze pitstop om
je fysiek en mentaal weer helemaal op te laden. Door samen gelijkwaardig in verbinding te zijn
en jou de ruimte te geven, te onderzoeken waar je staat en waar je naar toe wilt, creëer jij de
mogelijkheid weer in je volledige potentie te gaan staan!
Het gewoon simpelweg weer te gaan doen. Weer in beweging te komen en alle beperkingen,
obstakels en aangeleerde overtuigingen aan de kant te zetten.
Ontspan, adem, breng je aandacht daar waar je hem hebben wilt en voel!
Neem gerust contact met me op, ik denk graag met je mee.
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