Profiel Natascha Renkers
Natascha Renkers (1971) is senior trainer en coach. Zij is ruim 10 jaar werkzaam als
coach, loopbaanadviseur, trainer en projectleider. Zij coacht en begeleidt teams,
professionals,
leidinggevenden
en
ondernemers.
Ook
begeleidt
zij
cultuurveranderingstrajecten in diverse organisaties en organiseert ze daarvoor
grootschalige events. Sinds 2008 is zij als partner verbonden aan Zieffect, een
bureau voor gedragsverandering en organisatieontwikkeling. Ze werkt onder andere
voor: Hogeschool Utrecht (lid coachpool), Utrechtse Ondernemers Academie (lid
coachpool), VvAA, Natuurmonumenten, Nabuurs, Natuur en Milieufederatie, Tauw,
Philips, Rijkswaterstaat en ProRail (lid coachpool).
Natascha houdt van harmonie en samenwerking. Ze is energiek, overtuigend en een netwerker en ze kan door
haar oprechte interesse zelfs de meest terughoudende personen en teams in beweging krijgen. Zij is volgens
haar klanten een warme persoonlijkheid met een zakelijke instelling. Betrokken, deskundig, respectvol direct
en resultaatgericht.
Visie
Natascha heeft als missie het verbinden van passie met werk en het versterken van talent. Ze gelooft dat
mensen zelf hun potentieel kunnen waarmaken, als ze eigenaar durven zijn van hun eigen leerproces.
Natascha is in staat duidelijk te krijgen waarin iemands kracht ligt en hoe iemand die bewust kan inzetten. Het
gaat haar niet alleen om het bereiken van meer inzicht, maar uiteindelijk om verandering van het gedrag dat is
gerelateerd aan het werk. Haar visie is dat groei en ontwikkeling van binnenuit komt en ontstaat als mensen
echt het heft in eigen hand durven te nemen.
Aanpak
Natascha richt zich op het vergroten van zelfinzicht en op het veranderen van het werkelijke gedrag (het
professionele handelen). Ze stimuleert mensen om een ‘zachtaardige’ houding aan te nemen t.o.v. alles wat ze
denken en ervaren. Tegelijk ondersteunt ze haar coachees om zich te committeren aan concrete acties,
gericht op het verwezenlijken van hun persoonlijke waarden en doelen.
Opleiding
Natascha is gediplomeerd Mediator (2009 NMI Post HBO). Daarnaast: Talent in Actie 2014, Kessels & Smit,
2013 LEAN (introductie), 2012/2013 ACT opleiding, 2011 Systemisch werken, 2006/2007 SvC Leergang
coaching voor professionals, 2002/2003 Hoogendijk Post HBO Loopbaanadviseur.
Permanente Educatie
Natascha volgt supervisie op gebied van coaching bij Maria Daniels. Zij houdt haar vak bij door frequent deel te
nemen aan na- en bijscholingsbijeenkomsten. Natascha is lid van de NOBCO en LVSC.

© Zieffect 2015

