Effectief leidinggeven is topsport. Executives zijn topsporters.
Herken jij dit of zie jij jezelf als semi prof, of als amateur?
En elke topsporter heeft een coach. Iemand die naast je
staat, die je spiegelt, die op je techniek let en die je raad
geeft. Iemand die het mogelijk maakt dat jij net die ene stap
extra of anders zet. Waardoor jij nog meer bereikt, nog meer
impact maakt, met minder inspanning.
Wij kennen geen topsporters zonder coach, jij wel?
Als executive ken je inmiddels het klappen van de zweep. Elke
dag is een uitdaging die je vol ambitie en energie aangaat.
Je bent een winner, gaat in ieder geval voor het beste
rendement!
Je houdt van de dynamiek en van het slappe koord waarop je
danst. Dat kun jij als geen ander.

En toch... soms zijn er momenten:
• waarop je twijfelt en het ook even niet weet
• waarop je je eenzaam en niet gesteund voelt
• waarop al die verantwoordelijkheid even erg zwaar voelt
• waarop je je werk mee naar huis neemt en er dus niet bent
voor degenen die belangrijk voor je zijn
• waarop je ….
Herken jij bovenstaande punten?
Je bent niet de enige! Alle leiders en executives hebben dergelijke momenten.
Stel nu dat er op die momenten iemand beschikbaar is die jou ziet en hoort; iemand die jou
goed kent in de context waarin jij werkt. En, ook iemand die voldoende afstand kan nemen
van de waan van de dag. Iemand ook die geen belang heeft bij wat jij doet of juist niet doet.
Iemand die jou de mogelijkheid biedt om:

• vrij te kunnen praten, denken, spiegelen met iemand die je kunt vertrouwen en die ook
eerlijk tegen jou is;
• ideeën te toetsen zonder dat er consequenties of verwachtingen aan worden verbonden;
• het te hebben over jou als leider en hoe jij je impact op een natuurlijke wijze kunt vergroten;
• succesvol om te gaan met jouw achilleshiel, blinde vlekken te ontdekken, te leren van hoe
mensen met elkaar (kunnen) omgaan;
• dilemma’s tegen het licht te houden samen met iemand die daar geen onderdeel van is en er
geen belang in heeft;
• beproefde modellen te leren uit bijvoorbeeld Transactionele Analyse, NLP en Systemisch
Werken waarmee jij jouw communicatie verder kunt verbeteren.
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Deze mogelijkheid is er nu met BOARDWALK.
BOARDWALK geeft jou als executive, als leider, een ’tweede
geweten’. Een coach, adviseur en sparring partner met
verstand van zaken en vooral van jouw persoonlijke en
professionele ontwikkeling als leider.
Alle leiders en executives kennen momenten van onzekerheid
en twijfel. Je bent niet de enige. Wel ben jij de enige die er
iets aan kan doen voor jouzelf. De manier waarop leiders
eigenaarschap nemen op hun eigen ontwikkeling bepaalt
voor een belangrijk deel hun succes en levensgeluk.
BOARDWALK
Met BOARDWALK heb jij de mogelijkheid om op die momenten dat het nodig is jouw ’tweede
geweten’ in te roepen. Niet alleen op afspraak maar direct wanneer het nodig is.
2
Coaching met een extra dimensie… Coaching
Met BOARDWALK ben je verzekerd van:
• een vol jaar** beschikbaarheid van een coach en sparring partner
• contact binnen 4 uur telefonisch
• per maand 2 geplande contactmomenten**
** zie spelregels
Het is niet nodig één concrete vraag te hebben. Het enige wat je nodig hebt is jezelf en de
context waarin jij je op dat moment bevindt. Dat maakt dat BOARDWALK meer is dan coaching
alléén.
Boardwalk is tweerichtingsverkeer
BOARDWALK zorgt ervoor dat je in het jaar van samenwerken een completer mens en
professional wordt. Tussen de momenten waarop jij jouw coach inroept krijg je informatie,
leestips, kijktips, et cetera aangesloten op jouw ontwikkelproces en de fase waarin jij op dat
moment bent.
Daarmee is BOARDWALK een unieke samenwerking waarin jij je als professional, leider en als
persoon kunt ontwikkelen binnen een exclusief op maat gesneden programma.
BOARDWALK is een combinatie van Advies, Coaching, Training en Sparring: ACTS.
Rendement op de investering
Met BOARDWALK werk jij aan jezelf om uiteindelijk met
• meer zelfvertrouwen en autonomie
• meer stevigheid én kwetsbaarheid
• meer impact en congruentie
inhoud en richting te geven aan jouw leiderschap en daarmee aan de context waarin jij
opereert. Dat is jouw rendement en dat van je organisatie.
BOARDWALK bieden we aan op basis van een vaste investering per jaar, dus geen verborgen
kosten.
Durf jij het aan? Je bent van harte welkom!
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BOARDWALK Spelregels
BOARDWALK kent net als elke succesvolle samenwerking een aantal spelregels.
Persoonlijke en professionele klik
Tussen cliënt en coach dient een persoonlijke én professionele klik te zijn. Dit wordt onderzocht
in een kennismakingsgesprek. Dit is een vrijblijvend en kosteloos gesprek.
Openheid
Wanneer er zaken niet besproken ontstaat een dynamiek van terughouden waarin ontwikkeling
niet mogelijk is. In BOARDWALK kunnen alle thema’s besproken worden. De coach heeft een
beroepsmatige geheimhoudingsplicht.
Exclusiviteit en discretie
Zaken die in de samenwerking worden besproken zullen door de coach niet met anderen
worden gedeeld. Geanonimiseerde casuïstiek die voortkomt uit de samenwerking zal slechts
met goedkeuring van de cliënt worden gebruikt.
Gelijkwaardigheid
Cliënt en coach werken op basis van gelijkwaardigheid. Er is nadrukkelijk geen sprake van een
hiërarchische verhouding.
Eigenaarschap
De cliënt neemt, net als een topsporter, zelf eigenaarschap voor zijn of haar ontwikkeling.
Afhankelijk van de behoefte wordt de 'trainingsintensiteit' bepaald.
Locatie
Face to face gesprekken vinden in principe plaats in onze coachruimten in Arnhem: Paulus
Potterstraat 8 (Eric), Hunnenveld 47 (Marius). Ook zullen we er met regelmaat op uit trekken
voor een 'walk’. Tussendoor bestaat de mogelijkheid om per telefoon, Google Hangout, Skype
of mail contact te hebben.
Beschikbaarheid
Voor 2017 geldt de volgende beschikbaarheid van de coach.
•

Beschikbaarheid face to face in de weken 2 t/m 29 & 34 t/m 50 op weekdagen. Deze
momenten worden per twee maanden vooruit gepland. Sessies duren doorgaans twee uur,
twee sessies kunnen ingewisseld worden voor één dagdeel.

•

Telefonische oproepen worden binnen 4 uur beantwoord.

•

Emails worden binnen 24 uur beantwoord.

Facturering
Bedragen zijn exclusief BTW, facturering geschiedt vooraf per halfjaar, betaling binnen 16
kalenderdagen vanaf factuurdatum.

BOARDWALK is een merk van Eric de Waard en Marius van Regteren

3

VAN

5

ERIC DE WAARD (1963)

PROF IEL
Executive coach en trainer wiens kracht schuilt in het vergroten van persoonlijke en
professionele effectiviteit op individueel niveau en in teamverband.
Voelt zich als een vis in het water zowel op MT en Directie niveau als in de operationele
context. Onderwerpen die hem aanspreken gaan over visie, missie, strategie,
ondernemerschap, persoonlijk leiderschap en samenwerking.
In zijn werk combineert hij zijn eigen ervaring op topniveau in middelgrote en grote
ondernemingen in de Nederlandse Bouw, Vastgoed- en Conceptontwikkeling.
Kenmerkend voor Eric is zijn scherpe analyse van, en intuïtie voor, wat er werkelijk speelt en
wat nodig is om een goede beweging tot stand te brengen.
Eric werkt vanuit systeem dynamisch perspectief. De mens in zijn context staat daarbij
centraal in zijn begeleiding.
Eric is Master Coach / Master Counselor, geaccrediteerd Insights© Discovery practitioner en
gecertificeerd systeemopsteller. Daarnaast is hij als docent verbonden aan de post HBO
Master opleiding Coach / Counselor van het Europees Instituut de Baak in Driebergen.
Hij ontwikkelt en verzorgt opleidingen en trainingen rondom leiderschap, ondernemerschap
en systemisch werk (familieopstellingen en organisatieopstellingen).
Doelgroep: professionals en executives in profit en in not for profit sectoren
VIS IE EN MIS S IE
Mensen en teams willen in verbinding staan met hun omgeving en er vanuit een al dan niet
vaste structuur toe doen. Zij willen erkend worden voor wat ze doen en … voor wie ze zijn.
In deWaardcoaching combineer ik mijn passie met mijn ondernemerschap: samen werken
met mensen in een lerende, ont-wikkelende omgeving gericht op een passend resultaat. Een
leven lang leren.
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MARIUS VAN REGTEREN (1971)

PROF IEL
Als MpowerCoach begeleidt Marius leiders bij persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Marius is afgestudeerd Bedrijfseconoom. Hij heeft een stevige basis van 12 jaar in
management consulting aan de business kant, verrijkt met verfijnde veranderkundige en
coach skills aan de zachte kant.
Juist deze combinatie maakt Marius een gewaardeerde sparring partner en coach voor
directeuren en managers. Of zoals een van zijn cliënten, een executive van een grote
organisatie, het mooie verwoordde:
"Ik heb het gevoel dat je echt vanuit jouw onderbuik en intuïtie coacht. Jouw onderbuik
wordt daarbij sterk gesteund door de vele ervaring die je aan de harde kant hebt opgedaan
bij PwC en KPMG én de zachte, psychologische kant die je de laatste jaren hebt
opgebouwd. Je lijkt te coachen vanuit een positie alsof je zelf de directeur of manager van de
toko bent en lijkt mijn issues goed te begrijpen".
Marius gebruikt in begeleiding vaak en graag onderdelen uit de Transactionele Analyse en
NLP, waaronder Egotoestanden, 'Voice Dialogue' en de Logische Niveaus van leren. De basis
hiervoor heeft hij gelegd bij Phoenix Opleidingen in Utrecht.
Kenmerkend voor Marius is zijn jeugdige uitstraling, zijn open houding gecombineerd met zijn
doeltreffende, scherpe interventies. Marius neemt niet slechts genoegen met het duidelijk
zichtbare. Vanuit een basis van veiligheid van vertrouwen neemt hij zijn cliënten waar nodig
mee naar de niveaus 'onder de waterspiegel', op zoek naar (nog) verborgen inzichten,
patronen en talenten. Juist deze bewustwording kan leiden tot duurzame groei en
ontwikkeling.
Marius is getrouwd met Ildri en samen hebben zij vier kinderen. Hij is tevens voorzitter van
de Stichting voor Betrokken Vaderschap (www.vdrs.nl), waarmee hij vaders stimuleert om
betrokken en aanwezig te zijn bij het opgroeien van hun kinderen.
Primaire doelgroep: jonge leiders en executives (35 - 48 jaar) die veel met 'sterk' en 'kracht'
werken.
VIS IE EN MIS S IE
Succesvolle leiders durven sterk én kwetsbaar te zijn.
In MpowerU Advies en Coaching werk ik aan mijn missie om jonge leiders te helpen
zichzelf en de mensen om hen heen tot bloei te brengen (www.mpoweru.nl).
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