FACT SHEET
1. Fazili Consulting
Fazili Consulting is een onafhankelijk organisatieadviesbureau gespecialiseerd in strategy,
culture & change. Vanuit ons kantoor te Soest ondersteunen wij cliënten uit de
overheidssector, zorg en welzijn, bedrijfsleven en maatschappelijke sector in heel Nederland.
Sommige opdrachten zijn internationaal en worden in het buitenland uitgevoerd.
Fazili Consulting realiseert vooral praktische begeleidingstrajecten. Wij voelen ons
verantwoordelijk voor ook een goede implementatie van de adviezen. Fazili Consulting
opereert vanuit verschillende rollen: adviseur, coach, trainer, procesbegeleider of
projectmanager.
Fazili Consulting besteedt veel aandacht aan kwaliteit en aan vakverdieping en –ontwikkeling.
Elke opdracht wordt afgerond met een opdrachtevaluatie. Fazili Consulting organiseert themaen intervisiebijeenkomsten voor professionals, waaronder de Verkiezing van het
Internationale Managementboek van het Jaar. Fazili Consulting brengt regelmatig
publicaties uit, recenseert vakliteratuur en treedt op als gastdocent bij universiteiten,
hogescholen en opleidingsinstituten.
2. Diensten
Strategy
▪ Strategieontwikkeling
▪ Positionering
▪ Begeleiding fusie, overnames en samenwerkingen
▪ Business development en ondernemerschap
Culture
▪ Cultuuranalyse
▪ Cultural Due Diligence
▪ Post-fusie integratie
▪ Interculturele samenwerking en teamontwikkeling
▪ Interculturele conflictoplossing
Change
▪ Strategische implementatie en organisatieontwikkeling
▪ Management Development
▪ Ontwikkeling bestuur en toezichthouders
▪ Executive coaching
▪ Personal coaching
▪ Psychologisch onderzoek
▪ Talentontwikkeling
▪ Teambuilding en teamontwikkeling
▪ Team assessment
Executive matching
▪ Executive matching
▪ Select kandidatenbestand
▪ Ondersteuning executive matching op onderdelen
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Experiences
▪ Are you being served?
▪ Route 66
▪ Wheeler Dealer
Online assessments
▪ Breed persoonlijkheidsonderzoek
▪ Breed passendheidsonderzoek
▪ Persoonlijke effectiviteit en regie
▪ Loopbaanonderzoek
▪ Leidinggeven op afstand
▪ Mentale fitheid
▪ Interculturele effectiviteit
▪ Adviesvaardigheden
▪ Eigenaarschap
▪ Coachingsvaardigheden
Fazili Consulting kent geen standaardproducten. Elk traject wordt voorafgaand geoffreerd op
basis van een kosteloze offerte op maat, inclusief een projectvoorstel of Plan van Aanpak.
3. Cliënten
Onze opdrachtgevers zijn doorgaans bestuur, directie of management. Enkele cliënten zijn:
▪ Gemeente Amsterdam
▪ Hitachi Aloka
▪ Bevolkingsonderzoek Oost
▪ Theater Rotterdam
▪ SED-organisatie
▪ ROGplus
4. Adviseurs
Fazili Consulting werkt uitsluitend met senior adviseurs, allen met een academische
vooropleiding en aanvullende vakspecifieke opleidingen. Alle adviseurs hebben managementen/of directie-ervaring vanuit hun eerdere werkervaringen en functies. Alle adviseurs hebben
tevens bestuurservaring en vormen sparringpartner voor bestuur en directie. Meerdere
adviseurs hebben gepubliceerd op het vakgebied en worden gevraagd als gastspreker en docent
op universiteiten, hogescholen en opleidingsinstituten.
5. Type opdrachten
Fazili Consulting ontwikkelt elk begeleidingstraject op maat. Enkele opdrachten zijn:
▪

Invoering competentiemanagement gemeente; inclusief opstellen functieboek; opstellen
competenties; opstellen regeling functionerings- en beoordelingsgesprekken; training
management; training middenmanagement; overleg met OR; voorlichtingsbijeenkomsten personeel.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Training managers multinational op het gebied van interculturele effectiviteit.
Personal coaching zorgcoördinator van instelling voor jeugdgezondheidszorg.
Projectleider samenwerking vijf welzijnsorganisaties en afstemming met betrokken
gemeenten.
Management Development programma en strategische sessie directieteam landelijke
maatschappelijke organisatie
Versterken resultaatgericht werken en interne communicatie bij middelgroot productieen machinebedrijf.
Begeleiden college van B&W en MT van gemeente in strategische positionering
ambtelijke organisatie en omslag (structuur en cultuur) naar regiegemeente.
Leiderschaps Ontwikkelings Traject bij managementteam van regionale ambulance
organisatie.
Organisatieadvies structuur raadsgriffie 100.000+ gemeente; opstellen verbeterplan;
opstellen en training werkprocessen
Verbeteren onderlinge werkrelatie bestuur enerzijds en organisatie en directeur
anderzijds van verpleeghuisorganisatie als interim bestuurder; ontwikkeling Raad van
Toezicht model; verduidelijken informatiestructuur.

6. Publicaties op het vakgebied
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Homely at the top, S. Fazili, Patria, 2022
Modern Times, S. Fazili, Patria, 2019
Spectra van Zelfsturing, S. Fazili, Patria, 2016
Sticky Stragegy, S. Fazili, Patria, 2014
Cultural Competence Quotes 2011, P. van Nispen, 2013
Ondernemerschap, S. Fazili, Imprimo 2012
Culturele Competentie, P. van Nispen en A. van Stralen, Van Gorcum, 2010
Culture Experienced, Quotes 2009, P. van Nispen, 2010
Handwerkboek Leiderschap, S. Fazili, Imprimo, 2010
Beweging voor Gevorderden,S. Fazili, Imprimo, 2008
Change a Question of Culture, S. Fazili, P. van Nispen, Imprimo 2006
Reader Cultuur (zowel Engels als Nederlands), P. van Nispen, Fazili Consulting, 2005
Reader Onderhandelen (zowel Engels als Nederlands), P. van Nispen, Fazili
Consulting, 2005
Reader Lobbyen (zowel Engels als Nederlands), P. van Nispen, Fazili Consulting 2005

7. Contactgegevens en nadere informatie
Publicaties, bureaubrochure, ManagementMails, productbladen, referenties en specifieke
branche-ervaring zijn kosteloos en vrijblijvend verkrijgbaar via Henriëtte Klein, cliënt- en
officemanager, 035-5885005 of per mail: klein@faziliconsulting.nl
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