
Executive 
Coaching

Waar business en 
persoonlijke groei 
elkaar ontmoeten



EXECUTIVES KOPEN GEEN COACHING 
IN, MAAR RESULTATEN. MEERDERE 
INTERNATIONALE STUDIES TONEN 

AAN DAT EXECUTIVE COACHING CIRCA 
7 KEER DE INVESTERING WAARD IS.

Executive Coaching in opmars. 

De leider van nu zoekt uitdaging om scherp te blijven in de dagelijkse 
ratrace. Heeft behoefte aan een kritisch klankbord om ingrijpende 

beslissingen te toetsen. Wil ‘meervoudig’ kunnen kijken naar oplossingen 
voor hoofdpijndossiers. En heeft support nodig om spiritueel, mentaal, 

emotioneel en fysiek in goede energie te blijven.



Onze executive coaching legt de focus 
op de mens achter de executive. Door 
leiders te coachen langs het High 
Performance Energie Systeem groeit 
hun weerbaarheid en wendbaarheid 
zienderogen. En door deze positieve 
energie vol te richten op dagelijkse 
leiderschapsuitdagingen wordt er 
persoonlijk veel geleerd en zakelijk 
bereikt.

Focus op de 
mens achter 
de executive.



““Van Edo heb ik geleerd om in contact met 
mijzelf te staan. In mijn persoonlijke en 

bedrijfsleven. De coaching heeft mij gevormd 
tot een leider wat gewaardeerd wordt door 
mijn team, hen heldere richting en kaders 

geeft. In plaats van controle en micro-
management. Mijn team is nog nooit zo sterk 
en gelukkig geweest, en zelf ervaar ik rust en 

balans in mijn werk en in mijn privéleven.“

IT-ORGANISATIE I SERVICEMANAGER
Lisl



Het High Performance 
Energie Systeem bestaat uit 4 
persoonlijke energiebronnen 
die de leider beter leert 
benutten. Het extra 
energiepotentieel dat daarmee 
wordt vrijgemaakt verhoogt het 
prestatieniveau en versterkt 
fit leiderschapsgedrag in 
stressvolle situaties. Dat 
is onder andere terug te 
zien in vastberadenheid, 
aantrekkingskracht, creativiteit, 
focus, relationeel vermogen en 
uithoudingsvermogen.

High 
Performance 
Energie 
Systeem



Executive Coaching 
is voor personen die 
van vitaal belang zijn 
voor de organisatie.

We coachen ondernemers. Directie 
en hoger management. Maar 
ook jouw leiders van morgen en 
invloedrijke informele leiders. De 
voorwaarde die we stellen is dat 
deze leiders op een authentieke 
manier de beste versie van zichzelf 
willen worden. En met lef, discipline 
en daadkracht willen werken 
aan doorbraken in zichzelf en op 
organisatieniveau.



We hanteren een beproefd 
Executive Coaching Proces 
dat meetbare verandering in 
leiderschapsgedrag oplevert. 
Belangrijke succesfactoren zijn 
dat we uitsluitend coachen 
op het leiderschapsgedrag 
met de grootste hefboom 
naar gewenst resultaat. En 
daarbij de betrokkenheid van 
stakeholders mobiliseren die 
het grootste belang hebben 
bij en de meeste invloed 
kunnen uitoefenen op suc- 
cesvol nieuw gedrag van de 
leider.

Executive Coaching in 6 stappen

HET EXECUTIVE COACHING 
PROCES IS OP DE VOLGENDE 
PAGINA VISUEEL WEERGEGEVEN. 



Executive Coaching Proces



““Rucktsichloss Authentiek: dat is mijn 
kernwaarde! Marco heeft me geholpen (en 
helpt me) bij het definiëren en vasthouden 
van deze kernwaarde. Het kennen en (be)

leven van je persoonlijke kernwaarde is, mijns 
inziens, een fundamentele voorwaarde voor 

leiderschap. Marco is daarbij voor mij van 
onschatbare waarde.“

PARKIUS I CCO
Ad Walraven



Triple A 
Executive 
Coaches

Edo Noppert en Marco Scheele zijn ‘tough love’ executive 
coaches met diepgaande kennis van menselijk gedrag. 
Maar ook doorleefde ondernemers en leiders met grote 
praktijkervaring op het gebied van ondernemerschap, 
strategie, commercie en organisatieontwikkeling. 

Klik hier voor meer informatie over Edo & Marco >

https://www.tripleapeople.com/marco/


Natuurlijk kunnen we roepen dat je voor Executive 
Coaching Edo of Marco moet inschakelen.  Maar 
dat moet je zelf ervaren. Bovendien zijn wij 
ook nieuwsgierig naar jou en gaat het om de 
menselijke match. Maak daarom gerust een pré-
coachingafspraak om te kijken of het klikt.

Ervaar het zelf



““Het fijne aan mijn coachingsgesprekken met 
Marco was dat Marco mij altijd heel menselijk, 

warm, onbevooroordeeld en open heeft 
benaderd. En toch tegelijkertijd diepgaand, 

niet om de hete brei heen draaiend, en 
‘straight to the point’. Marco graaft diep en 
graaft snel. En vertaalt de input direct terug 

naar pragmatische en waardevolle inzichten.“

RB2 I CHIEF PEOPLE OFFICER
Mark van der Ploeg



Na afloop van het coachingstraject:
• Hebben jij en je stakeholders jouw

leiderschapsperformance en
-resultaten significant zien toenemen

• Ben je persoonlijk gegroeid als mens
achter de leider

• Gaat leiderschap je authentiek en
moeiteloos af

• Coach je jezelf en teamleden
succesvol op prestatiefitheid in
turbulente tijden

Het resultaat




