Waar ik voor sta
“Een groot deel van ons groeipad krijgt vorm binnen de context

wensen, ambities of vitaliteit. Mijn modules zijn altijd per-

ping in kennis en kunde, inkomen, sociale contacten, plezier

past bij jouw leer-en leefstijl, zodat jij het meeste haalt uit

van werk. Werk heeft ons veel te bieden, denk maar aan verdieen groei. Tegelijkertijd vraagt werk om tijd, energie, toewijding

en keuzes. Juist wanneer deze snijvlakken gaan knarsen, wordt

het voor mij boeiend. Vanuit daar begeleid ik jou bij het maken

soonlijk en op maat gemaakt. Ook houd ik rekening met wat
mijn begeleiding. Face-to-face, online of telefonische coaching
is mogelijk.

van bewuste keuzes en een krachtig vervolg.”

Kennis en inzicht

Vrijblijvende kennismaking

inzicht. Ik kan goed luisteren en durf door te vragen, ook als het

Ik start altijd met een gratis en vrijblijvende kennismaking.

Samen bespreken we wat je nodig hebt en wat de juiste route
is voor jou. En niet onbelangrijk; hebben we een klik?
Stuurman

Bij mijn wijze van coachen staat ‘regie pakken’ en ‘eigenaar-

De eerste gesprekken zijn vaak gericht op het verkrijgen van

om een lastig onderwerp gaat. Vaak moet je namelijk dieper
gaan voordat je kunt achterhalen wat iemand echt beweegt
en wat zijn of haar (verborgen) dromen, idealen, kwaliteiten
en talenten zijn. Bereik je dit punt, dan kunnen wezenlijke
veranderingen plaatsvinden.

schap’ centraal. Ik faciliteer je bij de ontwikkeling van je

Doen

van je eigen loopbaan.

dosis humor zorg ik voor een levendig proces met steile

zelfsturend vermogen: ik leer je (weer) stuurman te worden

Persoonlijk en op maat

Welke aanpak effectief zal zijn is afhankelijk van je coachvraag
en de context, bijvoorbeeld opleiding, ervaring, leeftijd,

Met mijn creativiteit, enthousiasme, eerlijkheid en de nodige
leercurve. Ik maak ruimte voor wat op dat moment nodig is.

En het blijft niet bij praten. Aan het einde van een traject zullen
concrete vervolgstappen duidelijk zijn en wordt er overgegaan
tot actie.

“De professionele
en persoonlijke

ontwikkeling van
mensen is iets

wat mij iedere dag
weer fascineert en
motiveert.”

Waar sta jij over VIJF jaar?
Meer dan ooit ben je zelf verantwoordelijk voor het vorm-

Specialisme

je ondersteunen, in kortere of langere trajecten, bij het vinden

ontwikkeling en work-life balance.

geven van je loopbaan en je persoonlijke ontwikkeling. Ik kan
én verbinden van jouw talenten en kwaliteiten. Het belangrijkste is dat een flow op gang gebracht wordt waardoor je
afscheid durft te nemen van vastgeroeste patronen en er

energie ontstaat voor een nieuwe richting. Daarom mijn vraag
aan jou: ‘Als ik je zou volgen, waar sta jij dan over 5 jaar?’
Voor wie

Heidi Logtens Loopbaancoaching & Talent Development
begeleidt professionals, managers en ondernemers met

gezonde ambitie. Die het aandurven om een stap verder te
gaan. Of een andere weg in willen slaan.

Voordat ik mijn eigen bureau startte heb ik ruim 15 jaar
bij verschillende organisaties gewerkt als Recruiter, HR

Business Partner, Learning & Development Consultant en

Talentmanager. In 2010 startte ik mijn eigen bureau en sindsdien werk ik met veel plezier en succes voor diverse bedrijven
in verschillende branches, maatschappelijke organisaties én
individuen.

Ik richt me vooral op professionals in hun mid-career, talent-

‘Heidi is een coach die op een hele natuurlijke

manier schakelt tussen hart en hoofd, confrontatie
en compassie, afstand nemen en concreet maken.

Hierdoor ben ik én tot de kern van mijn vraag gekomen én heb ik mijn doelen weten te realiseren.’
Nienke Bosma Teamlead People Development
ABN AMRO

‘Binnen vier maanden ontwikkelde ik samen met

Heidi een zeer waardevol loopbaanplan; een leidraad

voor het vormgeven van mijn verdere carrière. Heidi’s
pragmatische aanpak, haar open mind en kritische
blik maken haar voor mij dé ideale coach.’

Erwin Schröder Senior Associate Nobel Capital Partners

AANBOD

- Loopbaancoaching
- Outplacement
- Sollicitatietraining & Personal Branding
- Individuele coaching
- Op koers!

Neem gerust contact met me op!
Heidi Logtens

Loopbaancoaching & Talent Development
Spinozalaan 3 | 3707 ZK Zeist

T 06 - 398 59 630 | M info@heidilogtens.nl
www.heidilogtens.nl

Heidi Logtens is een gediplomeerd en gecertificeerd loopbaancoach.

CMI-B gecertificeerd en in bezit van het STIR Keurmerk voor professioneel begeleider.
Lid van NOLOC, de beroepsvereniging voor loopbaan professionals.

