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Curriculum Vitae - Henriëtte Wentholt 
 

2012 Colaboração com Augère (Espanha) – Coaching, Liderança e Consultoria, 

na facilitação de webinars, teleclasses, aulas de mentoria e coaching. 
Facilitadora para o Programa de Carreira Global Crown, Prudential e 

Unlitmited Potential. 

2009-2011 Membro do Comitê de ‘Lives in Transition’ (‘Vidas em transição’), um 

programa projetado para pessoas que estão vivenciando uma mudança de 

carreira. O programa oferece apoio, networking e informações sobre 

estratégias de busca de novo emprego, lidando com o impacto na família e 

explorando vias alternativas de carreira. O projeto é liderado por 

profissionais da comunidade ajudando outros profissionais na área 

metropolitana de Nova York. 

2009 Seminário Avançado de Coaching Intercultural – Rosinsky (Nova York, 

EUA).  

Workshop: Cruzando Culturas com Competência, Inter Change Institute 

(Nova York, EUA). 

2008 Profissional Certificado de Coaching Co-ativo ( CPCC – Certified 

Professional Co-Active Coach). 

 Coach Associado Certificado (ACC) da Federação Internacional de 
Coaching (ICF) 

2007 Participação em Coaching Co-ativo da CTI (Instituto de Treinamento de 

Coaching),  um programa de formação de coaches reconhecido pela  ICF 
International Coaching Federation (Federação Internacional de Coaching), 

EUA. 
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2006 Participação nos Programas Básicos e Intermediários de Coaching Co-ativo 
da  CTI (Instituto de Treinamento de Coaching - www.S&N.nl ), na 

Holanda. 

2003 Participação no projeto ‘Bridging Cultures’ (‘Integração de Culturas’) 

desenvolvido para uso em contextos interculturais, na Holanda. 

2003-2005 Membro do Conselho da SIETAR (Sociedade de Pesquisa e Treinamento de 

Educação Intercultural), na Holanda. 

2002 - 2008 Início da própria companhia de Coaching e Treinamento, trabalhando para 

uma gama de clientes, que inclui  indivíduos e  organizações de pequeno e 

grande porte, tais como Heineken, Unilever, Tyco, assim como organizações 

sem fim lucrativos, como Cordaid e Inter Consultancy Bureau. O 
treinamento é feito de acordo com as necessidades de cada cliente. 

1997-1998 

 

Trabalho em um Orfanato chinês na Província de Guang Dong. Responsável 

pelo planejamento e coordenação de um centro de atividade  para os 

cuidados sociais e emocionais dos órfãos mais necessitados. 

1993-1996 Facilitadora de Comunicação e treinadora em duas organizações não 

governamentais  localizadas em São Paulo, Brasil. Responsabilidades 

incluíam: desenvolvimento e treinamento de dinâmica de grupo;  sessões 
semanais de formação de equipe com os gerentes das unidades, e  

participação  em um programa de treinamento para trabalhadores de 

desenvolvimento urbano. 

1992 Graduação em Psicologia (Mestrado) na Universidade de Groningen, 

Holanda. 
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O que alguns dos meus clientes dizem sobre meu trabalho: 

‘O que eu mais valorizei nas sessões de coaching da Henriette são os fatores 
inesperados: ela me encorajou a estar totalmente presente em todos os momentos, 
criando espaço para trabalharmos com o que era mais importante em termos de 
coração e sentimento, ao invés de assuntos que o meu racional considerava ser 
importante. Às vezes ela me tirava da minha zona de conforto, através do 
consentimento mútuo, o que me ajudou a crescer e ver as coisas a partir de um ponto 
de vista diferente. Eu adorei as meditações guiadas e os ‘deveres de casa’, quando tinha 
a oportunidade de refletir e continuar com o trabalho sozinho. Depois de cada sessão 
me sentia muito grato a Henriëtte, pois ela me ensinou a amar a mim mesmo, algo que 
sem o qual ninguém é capaz de trazer mais amor e paz no mundo.  Obrigado! ’  

‘O trabalho de coaching da Henriette é centrado na pessoa – tendo as necessidades do 
cliente como ponto de partida. Ela identifica questões desafiadoras, junto comigo, na 
busca de soluções práticas que não só lidam com o problema, mas ao mesmo tempo me 
fazendo sentir mais eficaz na vida e trabalho.’ ‘What was unexpected was that she 
included meditation and exercises in the session, which is a pleasant surprise’. 

‘As minhas sessões de coaching com a Henriëtte foram muito valiosas. Durante cada 
sessão nós examinávamos uma questão — normalmente eu falava da minha situação e 
expunha as  minhas perguntas. Ela, então,  me ajudava a reavaliar a questão. O 
processo de coaching, no qual ela usa técnicas criativas, me deu oportunidade de fazer 
perguntas a mim mesmo, questionar as minhas suposições e refletir sobre o meu papel 
de liderança. Coaching tem sido fantástico para mim, e eu recomendo o trabalho da 
Henriëtte, sem restrições, a qualquer pessoa que tenha a vontade de aprender e 
melhorar.’ 
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…. e o que alguns dos meus supervisores dizem sobre o meu trabalho:  

‘‘O trabalho de coaching da Henriëtte demonstra seu compromisso com a situação de 
cada cliente. Ela tem a capacidade de ouvir além do que o cliente está dizendo, o que 
está por detrás de cada palavra. Intuitiva, atenciosa e compreensiva, ela tem uma 
ótima conexão com o cliente, promovendo e apoiando seu sucesso.’ 

‘Henriëtte tem o talento para criar um ambiente de coaching confiante, gerando uma 
conexão de apoio, aprendizagem e desenvolvimento com seus clientes.  Henriëtte tem 
um ótimo controle da sessão e também aprecia momentos de silêncio de uma forma 
natural, o que leva, muitas vezes, a mudanças emocionais e  de aprendizagem 
profunda.  Ela trabalha de forma descontraída e eficaz, observando o que está se 
passando com o cliente em todos os níveis. Ela também possui um auto gerenciamento 
muito bom. Henriëtte não tem medo de estar ao lado de seus clientes  seja qual for o 
estado emocional no qual eles se encontram.  Ela é compreensiva e vê o potencial de 
crescimento em todas as pessoas, trabalhando com este objetivo com entusiasmo.’ 


