STEP
UP
YOUR
GAME
Het vitaliteitsprogramma voor
organisaties die duurzame &
maatschappelijke impact nastreven
Step Up Your Game is een coachingsprogramma dat het
fundament legt voor Duurzaam Leiderschap. Zonder een vitaal
lichaam, een scherpe geest en een heldere Purpose is er
namelijk geen ruimte voor Bewust of Dienend Leiderschap.
Dit programma helpt medewerkers en teams hun basis te
verstevigen en daarnaast hun Purpose helder te krijgen. Ze
ontwikkelen duurzame leiderschapskwaliteiten om zo hun
impact te vergroten en échte Changemakers te worden. Van
ego naar eco en van systeemgericht naar mensgericht.

Walk The Talk

ORGANISATIE VERANDERING BEGINT
MET PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
FASE 1 INTERNE FOCUS: VRIJHEID
Zonder een gezond en gebalanceerd fundament is het lastig om doelen
te behalen. Een gezonde basis bestaat uit drie basiselementen: lichaam,
geest en Purpose. Step Up Your Game behandelt meerdere thema’s
binnen deze elementen waardoor het fundament wordt versterkt met
meer energie en vrijheid als resultaat.

LICHAMELIJKE VITALITEIT

PURPOSE

Slaap, ademwerk, voeding en beweging zijn de
essentiële onderdelen voor een sterke lichamelijke
vitaliteit en ook in deze volgorde. In het Step Up Your
Game programma gaan we aan de slag met alle vier
deze onderdelen. Ademhalingsoefeningen, voedingsadvies, slaap en beweging; het komt allemaal voorbij.

MENTALE VITALITEIT

LICHAMELIJKE
VITALITEIT

MENTALE
VITALITEIT

Via ademhaling komen we uit bij mentale vitaliteit.
We werken aan het verbeteren van de concentratie en focus. Gaan aan de slag met het
proactief vormgeven van het leven. Het ontwikkelen van een positievere mindset en
omgaan met beperkende overtuigingen.

PURPOSE
Proactiviteit en focus hebben enkel nut als iemand weet waar hij naar toe wil. Je kunt
wel met veel focus en proactiviteit heel efficiënt een ladder opklimmen, maar als de
ladder tegen de verkeerde muur blijkt te staan, dan ben je niks opgeschoten. Om die
reden duiken we hier dieper in de drijfveren. Wat is hun persoonlijke missie en hoe
brengen ze die tot uiting in de wereld?

HOE BREDER DE BASIS HOE HOGER
DE TOP
FASE 2 EXTERNE FOCUS: VERBINDING
Als blijkt dat de ladder tegen de juiste muur staat, richten we ons op hoe
de coachee dit tot uiting kan brengen in zijn externe omgeving.
Vaak zie je dat in contact met de buitenwereld we ons anders gaan
gedragen. We verliezen de werk/privé balans terwijl we weten dat dit voor
onze lichamelijke en mentale vitaliteit heel belangrijk is. We geven
anderen de schuld van onze eigen frustratie. Of we verliezen onze
Purpose uit het oog als er angsten vanuit ons ego worden getriggerd.
In fase twee kijken we specifiek naar de verschillende rollen: werk, relaties
met vrienden en familie, tijd voor jezelf.
Het uitgangspunt is dat de coachee met meer vrijheid en energie bij
zichzelf kan blijven en kan handelen op basis van Duurzaam Leiderschap.
DUURZAAM LEIDERSCHAP IS

DIENEND

BEWUST

EFFECTIEF

VERBINDEND

MOEDIG

WAT ZIT ER IN STEP UP YOUR GAME?
• WEKELIJKS LESMATERIAAL
Gerelateerd aan de onderwerpen lichaam, geest en purpose krijgt
de coachee wekelijks informatie toegestuurd.
• REFLECTIEOPDRACHTEN
Regelmatig zullen er reflectieopdrachten tussen zitten waarmee
de coachee aan de slag kan.
• EXPERIMENTEN
De coachee gaat aan de slag met (kleine) gedragsveranderingen
om zo gedrag te ontwikkelen dat helpend is voor hun visie en
doelen.
• ZES INDIVIDUELE COACHINGSESSIES
Het programma bevat zes 1-op-1 online coachingsessies waar de
coachee de diepte in gaat. Tijdens deze sessies kijken we naar
hun persoonlijke uitdagingen. Dit kan gerelateerd zijn aan het lesmateriaal, maar dat hoeft niet. Het is 100% maatwerk en gericht
op wat er op dat moment bij hen speelt.

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EEN
CONTINUE PROCES

BEWUSTWORDING

INZICHTEN

EXPERIMENTEREN

INTEGREREN

BE THE CHANGE YOU WANT TO SEE
IN THIS WORLD

WAT LEVERT STEP UP
YOUR GAME OP?
•
•
•
•
•
•
•

Een algehele upgrade op het vlak van fysieke en
mentale vitaliteit
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
•
•
•
•

Duur: 10 weken
Lesmateriaal & opdrachten via email
Zes Online video coaching sessies
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.

WAT ZEGGEN ANDERE COACHEES?
“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 verder 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

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

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

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

www.walkthetalk.life l rob@walkthetalk.life l
0034645043466

Walk The Talk

