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OVER HANNELORE
Mijn Missie
Het is mijn missie om mensen bewust te laten worden van wie ze werkelijk zijn en
waar ze werkelijk toe in staat zijn. Maar al te vaak houden we vast aan een identiteit
die we van jongsaf aan hebben meegekregen en ik daag mensen uit die identiteit &
hun huidige resultaten in vraag te durven stellen en open te staan voor nieuwe
ideeën & concepten die hun leven beter maken. Ik help hun om opnieuw keuzes te
leren maken vanuit hun hart en het geloof op te bouwen in zichzelf om werkelijk die
betere resultaten te kunnen creëren.

Waar het begon
Als een hervormd zelf-saboteur weet ik hoe frustrerend het kan zijn om vast te blijven
zitten in een comfortzone die alles behalve goed aanvoelt.
Mijn manier van leven en denken bezorgde me stress, angst, paniekaanvallen en
énorm veel zelftwijfel. Het zorgde ervoor dat ik m’n grens niet kon aangeven en
constant anderen aan het pleasen was. Ik was slachtoffer van m’n omstandigheden
en had m’n leven totaal niet zelf in handen.
Tot m’n eigen grootste ergernis heb ik jarenlang gestruggeld om hier komaf mee te
maken, maar jaren lang zonder resultaat.
Ik heb jarenlang gekampt met het jojo-effect;
Heb vastgezeten in een job die me veel zekerheid gaf, maar me diep
ongelukkig maakte;
Heb m’n eigen relaties lang gesaboteerd;
Ben tegen een burn-out aangelopen.

Het Keerpunt
In 2017 stond ik voor de spiegel en vroeg ik mezelf af : 'Hannelore, waar zijt ge in
godsnaam mee bezig?'
Ik was mezelf en m'n eigen gedrag kotsbeu en wou het anders! Vanaf die moment
heb ik mezelf beloofd dat ik nooit zou opgeven vooraleer ik een methode voor
mezelf had gevonden die me kon helpen om een leven uit te bouwen volgens mijn
eigen waarden en normen en niet volgens de normen van m’n omgeving en de
maatschappij.
Door jarenlang onderzoek, trial & error, mij te laten omscholen tot mindset coach &
mind expert en zelf ook begeleid te worden door de beste coaches en mentors heb
ik vandaag deze methode gevonden en ben ik er énorm op gebrand om deze
methode met zoveel mogelijk mensen te delen.

WAT DOE IK?
Ik daag zowel individuen als bedrijven &
organisaties uit om de status quo in vraag te
durven stellen. Ons brein is namelijk zo
ontworpen om er alles aan te doen om ons
veilig te houden, binnen onze huidige
resultaten. Wat niet zo ideaal is in een wereld
die snel verandert. MAAR.. er is een oplossing
en het sleutelwoord hier is mindset.
Door het ontwikkelen van een krachtige
mindset leer je
beter omgaan met stress
beter samenwerken
resultaten creëren die jou naar dat
volgende level brengen.
Je wordt een betere versie van jezelf wat
eveneens een positieve invloed heeft op je
omgeving.
Een WIN - WIN voor iedereen.
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HOE GA IK TE WERK?

COACH - SPREKER - TRAINER

COACH
Als coach stel ik jou de vragen die je niet aan jezelf kan stellen. Het spreekwoord zegt
namelijk : 'When you're in the frame, you can't see the picture'. Ik help jou als
sparring- & accountabilitypartner om een helikopterview over je uitdagingen en jouw
leven te houden zodat jij op een doeltreffende manier aan jezelf en je bedrijf kan
werken.
Om een zo groot mogelijke kans op resultaat te garanderen raad ik altijd aan om in
trajecten van 6 of 12 sessies te werken*. Echte transformatie heeft tijd nodig en ik wil
dan ook dat jij jezelf de tijd gunt om jouw uitdagingen voor eens en altijd aan te
pakken.
*Elk traject gaat altijd vooraf aan een gratis intakegesprek waar je in de eerste plaats
kan bekijken of wij een match zijn en om dan te bepalen hoeveel sessies nodig zijn
om jouw uitdaging(en) aan te pakken.

Loopbaanbegeleiding
Ik ben één van de coaches van het A-Lissome loopbaancentrum wat betekent dat ik
zowel particulieren als medewerkers binnen bedrijven coach ivm hun
loopbaanvragen met de loopbaancheques van de VDAB. Klik op het 'A-Lissomeicoon' voor meer info over mij als loopbaancoach.

SPREKER
Er is mij geleerd om je talenten te durven omarmen. Ik ben een krachtige en
overtuigende spreker en gebruik deze kracht énorm graag om lezingen & seminaries
te brengen rond mindset, weerbaarheid, leiderschap, ...
Lezingen en seminaries kunnen volledig op maat worden gemaakt, afhankelijk van de
uitdagingen waar een bepaald team of groep mensen tegenaan loopt.
Een aantal voorbeelden van lezingen zijn :
Sterker dan je denkt
Je wordt wat je denkt
STOP! met jezelf in de weg te zitten.
Omgaan met angst & stress
Aan elke lezing of seminarie gaat een verkennend gesprek vooraf om het meest
gepaste onderwerp te kunnen bepalen.

Gratis seminarie 'Het kan ook anders'

In 2022 ga ik ON TOUR met mijn gratis seminarie 'Het kan ook anders' waarin ik zoveel
mogelijk mensen wil bereiken en inspireren om op een andere manier te denken en
zo hun uitdagingen waar ze vandaag tegenaan lopen kunnen aanpakken.
Dit seminarie breng ik als ROCKSTAR van de Inge
Rock Academy. Elk lid van de Academy die tot
het hoogste level is doorgegroeid heeft de unieke
kans gekregen om een partnership met de
Academy aan te gaan.
Tijdens het seminarie deel ik mijn verhaal, de
uitdagingen waar ik tegenaan heb gelopen en
hoe de inzichten van de Inge Rock Academy mijn
leven hebben verandert.
Klik op het Rockstar Icoon voor meer info.

TRAINER
Ik hou énorm van de interactie tussen mensen en ben er steevast van overtuigd dat
we in team zoveel meer kunnen bereiken dan alleen. Als trainer en moderator treed ik
op om de capaciteiten van een groep naar dat volgende level te brengen.
Hieronder vindt je een greep uit m'n aanbod van énorm waardevolle en krachtige
workshops & trainingen. Hier geldt ook de regel dat er altijd een op maat gemaakte
workshop in elkaar kan gestoken worden naargelang de nood op het moment zelf.

Je wordt wat je denkt
Loopt je leven niet helemaal zoals je zelf zou willen?
Heb je amper tijd voor jezelf?
Zoek je naar een nieuwe uitdaging op professioneel vlak?
Wil je stoppen met roken of eindelijk dat dieet volhouden?
Wil je een nieuwe business starten, maar durf je niet goed?
Wil je meer werk maken van je relatie?
Dan moet je eerste en vooral geloven dat het kan!
Wanneer je je leven wilt veranderen, ligt de sleutel tot succes in je eigen denken.
Deze training helpt je stap voor stap op weg.
Tijdens deze training krijg je inzicht in hoe je geest werkt, hoe positief denken je
attitude kan veranderen en hoe je mentaal sterker kunt staan. Met de hulp van dit 9stappenprogramma, met vele praktische oefeningen, kun ook jij een mentale
ommezwaai maken en je leven omgooien.

Er wordt tijdens deze training gewerkt met het
gelijknamige boek 'Je wordt wat je denkt' van Inge
Rock.
Klik op het boek om het aan te kopen.
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Denk en vergroot je invloed
Workshop of training voor leidinggevenden.
“Het is de cultuur van de organisatie die de mensen ziek maakt”, hoor ik dagelijks.
“Mochten we de cultuur kunnen veranderen, dan zouden mensen zich beter voelen
op hun werk”. Is dat zo? De cultuur wordt gemaakt door de mensen die er werken.
Het is net de som van de attitude van de mensen die de cultuur van een organisatie
bepaalt. Ben je niet tevreden met de cultuur van de organisatie, dan moet je naar de
basis: het denken.
“Everything rises and falls on leadership”. Toch bedoelen beiden uitspraken hetzelfde:
indien het leiderschap niet deugt, deugt er niets. Goede medewerkers zullen het
hazenpad kiezen en resultaten zullen uit elkaar brokkelen. Maar heb je nieuw en
constructief leiderschap, dan verandert de invloed op elke individu en creëer je een
positieve cultuur. Vanuit die cultuur creëer je een ongelimiteerde groep en
voorspelbare resultaten. Het bedrijf, de organisatie, de school, de vereniging en het
gezin staan of vallen naargelang het leiderschap.

Er wordt tijdens deze training gewerkt met het
gelijknamige boek 'Denk & Vergroot je invloed' van
Inge Rock.
Klik hier om het boek aan te kopen.
Klik hier om het e-book aan te kopen.

In Flow Workshop
Deze workshop is werkelijk een pareltje en ontzettend krachtig!
Heb je het gevoel dat je te weinig uren in een dag hebt?
Wil je leren hoe je meer energie kan overhouden op het einde van je dag?
Heb je het gevoel dat je dag te weinig uren heeft?
Wil jij (terug) een goede balans in je leven?
Weet je wat je wil maar heb je geen idee hoe eraan beginnen?
Wil je mee op de golf van positieve energie?
Wil je mee aan de slag gaan om de positieve kant te ontdekken?
Wil je rust in je hoofd? Wil je controle over je emoties?
Dan is deze 2-daagse workshop exact wat jij nodig hebt! Gedurende 2 dagen krijg je
een schatkist aan waardevolle concepten, ideeën en oefeningen mee die
levensveranderend zijn en jou op een compleet andere manier naar stress leren
kijken & omgaan.
De principes die worden aangeleerd zijn wetenschappelijk onderbouwd en hebben
reeds duizenden levens veranderd.
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Aarzel zeker niet om me contacteren voor een aanbod op maat! Elk team en elk
individu is anders en ik sta er dan ook op om iedereen op de best mogelijke manier te
kunnen helpen. Afhankelijk van het budget kunnen we ongetwijfeld iets moois
uitwerken!
Investeren in je eigen mindset en in die van je team of organisatie is het meest
waardevolle wat je kan doen. Mindset bepaalt àlles en is de basis van alle resultaten
die je vandaag hebt staan en alles wat je in de toekomst nog kan bereiken. Helaas
hebben we op school nooit geleerd hoe we een krachtige mindset kunnen
ontwikkelen, maar het is nooit te laat om ermee te beginnen! Ons brein is zodanig
ontwikkeld dat wij àltijd kunnen blijven bijleren. Ik hoop dan ook van harte dat jullie
jezelf en jullie organisatie dit gunnen. Maak je alvast klaar om jezelf te verbazen van
waar je werkelijk toe in staat bent!
Liefs
Hannelore

Klik hier om een
afspraak te maken
voor een gratis
inspiratiesessie

