COACH I N BEELD

Personal coach in beeld

De eigen kracht en balans
van Henriëtte Mees ten Oever
Henriëtte Mees ten Oever is coach/consultant. Eigen kracht en balans zijn
volgens Mees ten Oever voorwaarden voor persoonlijk én zakelijk rendement. Bewustwording en verantwoordelijkheid nemen is daarbij de sleutel

trole te verliezen en echt open te staan voor
dat wat we tegen kunnen komen en daar
verantwoordelijkheid voor te nemen?” Elke
moeilijke of uitdagende situatie of fase is
echter tevens een kans om meer vanuit

die leidt tot daadwerkelijke verandering.

eigen kracht en balans te leven en werken.
Mees ten Oever: “Dit leidt tot optimale resultaten en meer geluk!”
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Coaching & Consultancy.
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