Executive coaching
Eindverantwoordelijke posities zijn vaak eenzaam. Echte collega’s zijn er weinig; belangen en
posities spelen een grote rol op dit niveau. Zeker bij complexe besluitvormingstrajecten of
strategische afwegingen - persoonlijk, zakelijk of vaak beiden – kan een klankbord van nut zijn.
Iemand die de spelregels op uw niveau kent, die u volledig kunt vertrouwen en aanwezig is op de
momenten wanneer u dat nodig heeft. Zodat u op de cruciale momenten het overzicht, de controle en
de kracht behoudt.

Onze werkwijze

Voor executive coaching bestaat geen vast traject. U weet immers zelf het beste op welke momenten u
behoefte heeft aan een klankbord of strategisch advies. In alle discretie kunt u kennismaken met een
van onze executive coaches, die zelf op eindverantwoordelijk niveau hebben geacteerd. Op deze manier
kunt u ervaren of er sprake is van aansluiting en van goed vertrouwen. Uiteraard geschiedt alle
communicatie zoals offerte, afspraken en facturering in neutrale en persoonsanonieme vorm.
De executive coach denkt vanuit uw zakelijke en persoonlijke belang met u mee. Onze executive
coaches zijn constructief, deskundig en werken niet verbloemend. Dat helpt immers niet en accepteert
u ook niet. De onafhankelijke positie en volledige betrouwbaarheid van de executive coach maken het
doorspreken van situaties en scenario’s mogelijk. Op alle momenten en met elke frequentie die u
passen. Van een eenmalig gesprek tot meer structureel als de situatie dat vereist.

Kiezen voor kwaliteit







Executive coaching door Fazili Consulting biedt u klankbord en sparring op uw maat.
Onze executive coaches zijn ervaren professionals die de spelregels op uw niveau kennen.
Al onze executive coaches hebben zelf op directie- en /of bestuursniveau geacteerd.
Wij bieden u een combinatie van persoonlijk en strategisch klankbord.
Onze executive coaches handhaven de hoogste normen op het gebied van discretie en
vertrouwelijkheid.
De dienstverlening is volledig op maat (inclusief avond, weekend en buitenland).

Uw resultaten

Executive coaching biedt u een strategisch en persoonlijk sparringpartner in alle vertrouwen en
discretie. De inzet van Fazili Consulting garandeert u de volgende resultaten:
 nuchter persoonlijk en strategisch klankbord
 scherper inzicht in complexe situaties met verhoogde onzekerheid en afbreukrisico
 versterkte persoonlijke rust, zekerheid en presentatie
 meer controle over directe omgeving.
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