
DUURZAAM 
LEIDERSCHAP
COACHING

Voor organisaties die duurzame & 
maatschappelijke impact nastreven

Wanneer organisaties een duurzame en maatschappelijke visie 
hebben, vraagt dat om een andere vorm van leiderschap. 
Namelijk Duurzaam Leiderschap, ook wel Dienend Leiderschap 
of Bewust Leiderschap genoemd.

Walk The Talk coacht Changemakers die bijdragen aan een 
betere duurzame wereld op het ontwikkelen van hun 
leiderschapskwaliteiten om zo hun impact te vergroten. Van ego 
naar eco en van systeemgericht naar mensgericht.

Walk The Tal k



Richting geven aan het onbekende vraagt om veel 
vertrouwen, moed, doorzettingsvermogen en geduld 
van de Changemakers die leidend zijn in een transitie 
naar een meer inclusieve en duurzame organisatie.

Essentieel voor het slagen van elke systeem- en/of 
organisatieverandering is een persoonlijke 
ontwikkeling. Een Changemaker heeft altijd een 
voorbeeldfunctie en om die reden is aandacht voor 
persoonlijke ontwikkeling topprioriteit. Verandering 
begint namelijk echt op persoonlijk niveau. Doen wat 
je zegt dus; to Walk The Talk.

BE THE CHANGE YOU WANT TO SEE IN 
THIS WORLD

Walk The Talk coacht de Changemakers om hun 
duurzame leiderschapskwaliteiten verder te 
ontwikkelen om zo meer impact te kunnen maken. 

ORGANISATIE VERANDERING BEGINT 
MET PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

DIENEND BEWUST EFFECTIEF VERBINDEND MOEDIG

INDIVIDU

Integriteit
Vertrouwen

Bescheidenheid
Verbinding
Volharding

ORGANISATIE

Mensgericht
ECO

Lange termijn focus

DUURZAME SAMENLEVING

Balans tussen 
individuele, sociale, 

economische en 
ecologische 

belangen

DUURZAAM LEIDERSCHAP IS



BEWUSTWORDING INZICHTEN EXPERIMENTEREN INTEGREREN

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EEN 
CONTINUE PROCES

WAT LEVERT DEZE 
COACHING OP? 
• Bewustwording duurzame leiderschapskwaliteiten
• Diepgaande inzichten in wat de belemmeringen/ 

blokkades zijn
• Verantwoordelijkheid nemen voor gedrag en impact
• Een Changemakers mindset
• Een heldere visie
• Gedrag in lijn met deze visie 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 
• Persoonlijke 1-op-1 coaching via video of telefoon
• Actiegericht, de coachingsessies worden ondersteund met 

opdrachten en experimenten op gedragsniveau voor  
maximaal resultaat

• Trajecten op maat gemaakt en in samenspraak met HR
• Prijs: Pay As You Feel *

* Pay As You Feel is een betaalmethode die uitgaat van 
vertrouwen en verbinding, belangrijke waarden voor een 
inclusieve economie. Ik vertrouw erop dat mijn coaching de 
impact maakt die jullie verwachten en ik vertrouw erop dat 
jullie kunnen bepalen wat jullie dat waard is. 
 



MIJN DUURZAAM LEIDERSCHAP
Ik wil dat de wereld leefbaar blijft voor toekomstige generaties. Als coach, 
als adviseur, als vader, als mens voel ik dat het mijn verantwoordelijkheid is 
om actief bij te dragen aan de verandering naar deze nieuwe wereld. Om 
die reden coach ik Changemakers die deze visie delen en meer impact 
willen maken. Rob - Eigenaar Walk The Talk Coaching

“Een betere wereld voor 
onze kinderen, dat 
uitgangspunt moet 
leidend zijn”

ERVARING ROB
• 8 jaar werkervaring als internationaal  

financieel specialist bij verschillende banken
• 7 jaar (online) ondernemer
• 4 jaar (business) coach
• Executive Master in Finance & Control
• Gecertificeerd NLP coach
• Gecertificeerd voedingscoach
• Ademwerk, mindfulness & meditatie
• Persoonlijke ontwikkelingsavonturier 



“Rob is een multi-gedisciplineerde en resultaatgerichte coach. Of je 
nou op zoek bent naar persoonlijke effectiviteit, inzicht of kennis over 
vitaliteit, voor al deze zaken kun je bij hem aankloppen. Een aanrader 
om met hem samen te werken.”
Andre - HR Manager Lead Healthcare

“De coaching en brede achtergrond is een verrijking. Dit gaat veel ver-
der dan standaard coaching technieken, waar ik zelf zo doorheen prik 
(het is immers ook mijn eigen werk). Een holistische kijk op controle 
en verbinding met niet alleen je werk, maar je hele leven.” 
Mariska - Ambulante jeugdhulp en muziektherapeute

WAT ZEGGEN ANDERE COACHEES?

“Nieuwe inzichten, concrete doelstellingen en energie levert Rob zijn 
coaching op. Hij weet snel tot de kern te komen. Door heldere vragen 
laat hij je zelf nieuwe inzichten ontdekken. Daarnaast weet hij met 
een grote lach net dat zetje te geven om deze tevens naar concrete 
doelstellingen te vertalen. Dat is wat mij een stuk verder bracht. Een 
heel prettige manier van coachen met direct resultaat! “ 
Jitta - onderneemster: The Green Butt
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