
WINWINSTORIES COACHING 
DISRUPT Herken en doorbreek beperkende patronen. 

REIMAGINE Kĳk op een nieuwe manier naar gebeurtenissen in 
je leven en haal er je kracht uit.  

TRANSFORM Zet jouw innerlĳke drĳfveren en krachten in zodat 
de dingen gaan zoals jĳ het wilt.



WINWINSTORIES COACHING


helpt bij 
•	 Nieuwe activiteiten te ontplooien, nieuwe stappen te zetten 
•	 Nieuwe koersen te bepalen 
•	 Non-productieve gewoonten te veranderen zoals stoppen met roken 
•	 Angsten te overkomen, meer zelfvertrouwen te krijgen 
•	 Nieuwe mogelijkheden te ontdekken en te verkennen  
•	 Conflicten met anderen uit te werken, relatieproblemen, maar ook relaties verdiepen 
•	 Een groter emotioneel begrip te krijgen van jezelf en anderen 
•	 Transitie en verandering te hanteren, bijvoorbeeld na scheiding of bij rouwverwerking 
•	 Om te gaan met ingrijpende gebeurtenissen als ziekte of baanverlies 
•	 Blokkades te verwijderen die spontaniteit, succes, creativiteit in de weg staan 

“Wanneer we een situatie niet langer kunnen veranderen, worden we uitgedaagd om onszelf te 
veranderen.”  

― Viktor E. Frankl

DE METHODE 

In ieder van ons liggen onbenutte krachten verscholen. Maar 5 % van ons gedrag wordt beïnvloed door het 
bewustzijn; door kennis en vaardigheden. Die andere 95 % gebeurt allemaal onbewust. Daarom gaan dingen soms 
ook anders dan je je had voorgenomen. Het is een kwestie van erbij zien te komen, bij je emoties, je overtuigingen, 
je motieven en drijfveren, zodat je ze op een postieve, creatieve en constructieve manier kan gebruiken in plaats van 
dat ze je in de weg zitten. Voorbij die angst.  

De technieken zijn er op gericht je te helpen achter je eigen schermen te kijken, te luisteren en te voelen. De 
methode is gebaseerd op het ‘reframen’ ofwel het herkaderen van gebeurtenissen die meestal onbewust invloed 
hebben op je gedrag en je handelen.  

Positief en praktisch én het geeft je energie.  

Als basis speel je het Transformatiespel waarbij je op een speelse manier vele diepgaande inzichten krijgt. Het spel 
laat je enerzijds naar binnen kijken en anderzijds laat het je afstemmen op je omgeving. Een uitstekende 
voedingsbodem voor win win verhalen. 



Alwine van Heemstra 
Het is mijn doel om mensen een stem te geven door hun verhaal te vertellen om daarmee anderen 
aan zich te binden en te bewegen tot actie. Dit doe ik inmiddels 25 jaar als communicatiespecialist 
met audiovisuele concepten, voor radio en televisie en voor organisaties. Een aantal jaar geleden volgde ik een 
coachingtraject omdat tegen iets aanliep waardoor ik niet die ene stap verder kwam. Als kind was Superman mijn 
held waar ik mij mee identificeerde, vrij, dapper en onoverwinnelijk. Een kinderfantasie natuurlijk maar dat gevoel 
wilde ik terug. De coaching had impact, het was alsof er kanalen open gingen die gaandeweg door de jaren heen 
verstopt waren geraakt. Ik kwam hierdoor veel directer bij mijn creative vermogens. Zo ontstond WinWinStories en 
mijn fascinatie voor het ontginnen van het onderbewuste. Ik volgde een serie opleidingen en verdiepte me in 
technieken die toegang verschaffen naar dat wonderlijke onderbewustzijn. Als coach help ik jouw eigen innerlijke 
krachten een stem te geven.  

REACTIES 

‘'Spel' vind ik eigenlijk niet de juiste benaming voor deze methode. Het neemt je mee naar diepere lagen in jezelf 
en geeft je opmerkelijke inzichten. Dit alles onder bezielende, liefdevolle en kundige begeleiding van Alwine. 
Aanrader!’ 

‘Je reageert open en oprecht over de menselijke kanten van mijn dagelijkse worsteling rondom verschillende 
thema's, en geeft mij vertrouwen in mijn mogelijkheden om andere posities in te nemen.’  

‘Ik vond het bijzonder hoe het spel mee heeft kunnen helpen om drempels te benoemen, kansen in te zien en mijn 
strategie scherper te maken--Actionable. Dank je wel, Alwine. het spel heeft mij geholpen met mijn eigen 
Transformatie!’‘Het deelnemen aan het transformatiespel heeft mij veel duidelijkheid gegeven over kwesties waar ik 
al lange tijd geen beslissing over kon nemen. Alwine is een openhartige en toegewijde begeleider die serieus 
meedenkt en je tijdens het spelen helpt je antwoorden specifiek te verwoorden, zodat je er nog meer uit haalt.’ 

‘Een heel andere en vooral eerlijke manier om open naar jezelf te kijken zonder dat het ongemakkelijk wordt. Ik 
vond het een hele warme, ontspannen ervaring, maar toch ook een intense beleving voor een opdracht aan 
mezelf.’ 

‘Toveren met belemmeringen en remmingen, je voelt je vrijer, blijer en in 'control'. Vele 
inzichten rijker. Bovendien is het gewoon hartstikke leuk om te doen.’ 

‘Op de kaarten die je bedeeld krijgt heb je geen 
invloed, maar jij bepaalt hoe je ze speelt.’ 
― Milton H. Erickson 

Wil je meer informatie of heb je interesse in een privésessie of deelname aan een Transformatiespelavond neem 
dan contact op 

alwine@winwinstories.com 
+31 6 41001423 
www.winwinstories.com 


