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Als je meedraait aan de top van een bedrijf is het belang van een
professionele, onafhankelijke coach en sparring partner groot.
Benno Diederiks is de executive coach voor wie het beste uit zichzelf
wil halen, in elke carrièrefase.
Benno kent het klappen van de zweep. Hij werkt in de situationele
context van je carrière aan de ontwikkeling van je talenten en
krachten. Hij traint je in soft skills en hard skills. Hij leert je nieuwe
kennis effectief toepassen binnen jouw context.

GEÏNTEGREERDE COACHING, MET OOG VOOR ALLE
ASPECTEN VAN JE (WERKENDE) LEVEN
PERSOONSONTWIKKELING IN RELATIE TOT JE WENSEN
IN PRIVÉ- EN CARRIÈRECONTEXT

Als Master Practitioner met specialisatie Executive Coaching laat
Benno Diederiks je zien en ervaren wat er te winnen valt wanneer je
investeert in jouw eigen Mentale Innovatie.
Zijn ruim twintigjarige ervaring als coach maakt hem een
uitstekende gesprekspartner voor executives, directies, HRprofessionals en ondernemers.
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"Samengevat in twee woorden streef ik naar autonomie en veerkracht.
Autonomie houdt in dat je in toenemende mate verantwoordelijk wordt
voor je eigen gedrag, stemmingen en keuzes. Maar de meeste mensen leven
niet voldoende in verbinding met zichzelf, met anderen en met de
omgeving. Autonomie behelst dus ook zicht op de bijdrage aan het grotere
systeem.
Veerkracht is daarbij essentieel: het vermogen om interne en externe
bronnen aan te boren, om met problemen om te gaan en de draad weer op te
pakken. Ik noem dat zelfeffectiviteit. Wat het voor mij interessant maakt, is
de schijnbare tegenstelling tussen de koers vastleggen (autonomie) en beter
inspelen op veranderende omstandigheden (veerkracht)."

'BENNO IS IEMAND DIE SNEL SCHAKELT EN ANDEREN,
ONAFHANKELIJK VAN HET WERK- EN DENKNIVEAU,
OP EEN PRETTIGE MANIER KAN CONFRONTEREN MET HET
EIGEN GEDRAG.'

Benno Diederiks is een van de 41 Nobco/EMCC geaccrediteerde Master
Practitioner Coaches van Nederland. Zijn gedachtegoed publiceerde hij
onder meer in de boeken Topposities, Maak je Comeback en Mentale innovatie.
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