EXECUTIVE COACHING
HALFJAARTRAJECT

BENNO DIEDERIKS
Master Executive Coach

BENNODIEDERIKS.NL

Met Executive Coaching word je, als leidinggevende met veel
verantwoordelijkheid, gecoacht om het beste uit jezelf halen.
Het beste voor jouzelf als persoon, voor je team, voor de organisatie.
Het grote verschil tussen ‘gewone’ coaching of training en Executive
Coaching is dat Executive Coaching op meerdere niveaus werkzaam
moet zijn.
Het begint er natuurlijk mee dat we unieke individuen zijn met ieder
onze eigen sterke en minder sterke eigenschappen. Vervolgens
verschillen de doelstellingen van executive tot executive; zakelijk en
privé.
Maar bij Executive Coaching spelen ook de belangen mee van je
(management) team, je organisatie en de sector waarin je opereert.

ONDERNEMERS, DIRECTIE, MANAGEMENT EN HRMMEDEWERKERS: EXECUTIVE COACHING IS VOOR
ALLE MENSEN DIE VERANTWOORDELIJK ZIJN
VOOR DE GROEI VAN HUN ORGANISATIE
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Benno Diederiks kent het klappen van de zweep. Hij werkt in de
situationele context van je functie 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.
Executive Coaching van Benno Diederiks brengt je verder dan je ooit
had kunnen vermoeden. Hoe? Door jouw eigen ongekende vermogens
aan te boren en je te helpen die in je werkende leven te benutten.
Hij zet hierbij een groot aantal coachingstechnieken in waarmee het
vooraf bepaalde doel kan worden behaald.
Juist als je meedraait aan de top van een bedrijf is het belang van een
professionele, onafhankelijke coach en sparring partner groot. Benno
Diederiks is dé executive coach voor wie het beste uit zichzelf wil
halen, in elke carrièrefase.

GEÏNTEGREERDE COACHING, MET OOG VOOR ALLE
ASPECTEN VAN DE PERSOONLIJKHEID ÉN DIE VAN
DE WERKCONTEXT
FOCUS OP PERSOONSONTWIKKELING IN RELATIE
TOT LEIDERSCHAPSTALENT EN TEAM SKILLS
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KORTE INHOUD VAN HET TRAJECT
blok 1 - jouw mindset, persoonlijkheid, doelen en ambities
blok 2 - jouw persoonlijkheid in de werkcontext
blok 3 - jij als leider, hoe breng je ambities en wensen over op anderen
blok 4 - jij als teamspeler, hoe realiseer je je ambities in teamcontext
blok 5 - terug naar jezelf: hoe hebben blok 2-4 jou beïnvloed?
blok 6 - jij als leider: met eigenheid leidinggeven
blok 7 - jij als teamspeler: met eigenheid samenwerken
blok 8 - je nieuwe persoonlijke visie en stappenplan formuleren
Elk blok beloopt drie weken en bestaat uit een bijeenkomst,
praktische opdrachten en een online evaluatie

BENNO DIEDERIKS
MASTER EXECUTIVE COACH
06 509 40 366
WWW.BENNODIEDERIKS.NL
WWW.MENTALEINNOVATIE.NL

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

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

Ben je geïnteresseerd in dit halfjaarlijks executive coachtraject,
neem dan contact op met Benno. In overleg met jou en eventuele
stakeholders wordt een bedrijfsspecifiek plan opgezet, dat aan
jouw doelen en context recht doet.
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