DIENSTEN EN PRODUCTEN

Personal coaching

Wellicht wilt u uw medewerkers professioneel ondersteunen in hun verdere individuele
ontwikkeling. Of u wilt uw eigen functioneren op een hoger niveau brengen. In beide gevallen kan
personal coaching u hierbij van dienst zijn. Personal coaching is gericht op het versterken van de
persoonlijke en functionele effectiviteit van mensen. Personal coaching stelt daarmee zowel de
persoonlijke als de zakelijke doelen centraal. Personal coaching door Fazili Consulting vormt een
integer en intensief ontwikkelingstraject met een snelle leercurve.
Onze werkwijze
Wederzijds vertrouwen en de persoonlijke ‘klik’ vormen de basis voor een succesvol traject van
personal coaching. Het gaat immers om niets minder dan uw eigen persoonlijke ontwikkeling. Fazili
Consulting ontwikkelt per cliënt een traject dat toegesneden is op de specifieke wensen en
uitgangspunten van de cliënt en de organisatie.
De coachingsgesprekken vinden plaats in alle rust, vertrouwen en privacy. De tussentijdse
gesprekken samen met de direct leidinggevende van de cliënt waarborgen de koppeling tussen
persoonlijke doelen en zakelijke doelen. Een Persoonlijk Ontwikkelings Plan, in te vullen door zowel
cliënt als haar/zijn direct leidinggevende, kan hierbij van hulp zijn. Tussentijdse oefeningen en
klankbording versterken het leereffect en de toepassing in de dagelijkse praktijk. Onze cliënten
ervaren een duidelijke groei naar persoonlijke en zakelijke volwassenheid en effectiviteit.
Belangrijk onderdeel vormt de afronding van het traject van personal coaching. Dit geschiedt door
de overdracht van de personal coach naar het zelfstandig organiseren van klankbording en/of naar
een eigen mentor. Zodat u zelfstandig en versterkt verder kunt.
Kiezen voor kwaliteit
• Onze coaches zijn ervaren psychologen, managers en (ex)directeuren, die de persoonlijke
en organisatorische klappen van de zweep kennen.
• Onze coaches zijn aangesloten bij beroepsverenigingen als het Nederlands Instituut
voor Psychologen, het Nederlands Mediation Instituut en bij intervisieverenigingen.
• Onze coaches maken zo nodig gebruik van leerinstrumenten als POP (Persoonlijk
Ontwikkelings Plan) en leerboekje.
• Onze coaches verbinden op praktische wijze persoonlijke en zakelijke doelstellingen.
• Elk maatwerktraject wordt geëvalueerd via de Barometer voortgang & resultaat®.
Uw resultaten
• Meer gevoelsmatige rust en zekerheid.
• Verhoogd zelfvertrouwen en inzicht in de eigen kwaliteiten.
• Meer zakelijke resultaten en verbeterd functioneren.
• Meer zekerheid, effectiviteit en resultaat in de ogen van de directe omgeving.
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