
Coaching & Meer

C o a c h i n g

Ik ben een ervaren en betrouwbare coach. Een toegewijde
sparringpartner voor executive vijftigers. Ik neem de tijd voor
mijn cliënten in sessies maar ben ook tussendoor 'on demand'
beschikbaar om even kort te sparren of te reflecteren.  
 
The Art of Seniority is de basis van waaruit ik werk: de klop, de
reis en de shift. Waar sta je nu? Wat heb je nodig om verder te
komen? Hoe kun je dat aanpakken? Hoe ga je daarbij jouw
senioriteit verder bekrachtigen? 
 
Ik houd van resultaat. Ook in coaching. Resultaten zijn
natuurlijk afhankelijk van de persoonlijke verlangens van mijn
cliënten. Resultaten die mijn cliënten behalen zijn bijvoorbeeld
een helpend inzicht, een probleem dat is opgelost, een relatie
die beter loopt, een nieuwe baan, een eigen bedrijf, acceptatie
en berusting...

Digitaal inlegvel bij "The Art of Seniority, klein
strategieboek voor executive vijftigers".



Mijn coaching is persoonlijk, praktisch en bezield. 
 
Geesje: "Anneke is als coach betrokken en liefdevol. Het voelde
volkomen veilig.”
 
Mijn coachingscliënten zijn bestuurders, directeuren, managers en
ondernemers. Vaak vijftigers, soms eind veertig of begin zestig.
 
Een coachingstraject start altijd met een vrijblijvende
kennismaking. Wil je weten wat ik voor jou kan betekenen neem dan
nu contact op om kennis te maken.

Naast coaching organiseer ik ook regelmatig een Diner Pensant.
Wil je een keer mijn gast zijn? Neem dan contact met me op.
Ik geef ook workshops in The Art of Seniority. Wil je daar een
keer bij zijn? Laat het me weten dan krijg je een uitnodiging.
Ook kun je de workshop boeken voor je bedrijf, club of
congres. 
Ik geloof in de kracht van reminders, de knoop in de zakdoek.
Inmiddels is er The Art of Seniority armband en een t-shirt. Ze
zijn te koop. Ik stuur je graag alle informatie en uiteraard de
foto’s.

&  M e e r

C o n t a c t

email: anneke@krakers.org  
telefoon: 06-42359611 
website: www.krakers.org 
linkedIn: www.linkedin.com/in/annekekrakers


