
Executive coaching
Leidinggeven vanuit intuïtie en daadkracht

De wereld heeft wijze leiders nodig. De eisen die in deze snel veranderende tijd aan je gesteld worden, zijn hoger dan ooit.  
Leer je wijsheid en intuïtie aanboren om te (blijven) zien wat er werkelijk speelt en daar naar te durven handelen. Hervind de rust  
om in een complex speelveld de juiste koers te varen, en verbinding te creëren vanuit daadkracht.

Heldere focus, duidelijke keuzes, krachtige resultaten. 



Kerntraject  
‘Krachtig kiezen en koers bepalen’ 

•  Worstel je met het bepalen van je persoonlijke of zakelijke focus?
•  Sta je voor een belangrijke keuze en aarzel je?
•  Zet je niet de stappen die je wilt zetten?

In dit korte traject leer je om je intuïtie verantwoord in te zetten bij het bepalen 
van je koers en het nemen van belangrijke beslissingen.  Het resultaat is dat je 
zo sterk voelt wat jouw pad is, dat het lef om daar naar te handelen als vanzelf 
volgt. Durven werken vanuit jouw purpose heeft een sterk aantrekkende 
werking op je omgeving. De omstandigheden waarin jij het verschil kunt 
maken, creëer je in vol bewustzijn.

Werkwijze
Startgesprek, vooropdrachten, kerndag op mooie buitenlocatie,  
actieplan en twee follow-up gesprekken om de vertaling van inzicht  
naar actie te waarborgen. 

VIP traject op maat
Heb je specifieke vragen waarmee jij je natuurlijk leiderschap wil versterken? 
Ben je op zoek naar een traject helemaal op jouw maat gesneden en ben je 
niet bang om tot de kern komen? Onze coaching kan je ondersteunen om:
•  de juiste persoonlijke en zakelijke keuzes te maken
•  meer verbinding en draagvlak te creëren bij mensen in het speelveld
•   de focus van de organisatie meer in lijn te brengen met je persoonlijke drijfveren
•  met meer focus, energie en ontspanning te werken.

We creëren het resultaat waar je naar zoekt door een combinatie van 
live bijeenkomsten, uitdagende praktijkexperimenten en tussentijdse 
focusgesprekken per skype of telefoon.

“Het functionele gebruik van 
intuïtie waarin Kernzaken voorop 
gaat, zal de komende jaren 
breed ingezet gaan worden in 
organisaties.” 

Jolien Slavenburg (directeur van Kernzaken) 
heeft haar werk volledig toegespitst op het 
bekrachtigen van het nieuwe leiderschap, 
waarin het versterken van intuïtie een cruciale 
rol speelt. Zij startte haar loopbaan met de 
behandeling van militairen en veteranen die 
met een oorlogstrauma terugkeerden van onze 
missies. Ze ontdekte hoezeer het juiste doen 
op het juiste moment op de proef kan worden 
gesteld en wat de consequenties daarvan 
zijn. Deze inzichten nam ze mee naar het 
bedrijfsleven, waar ze nu 20 jaar directieleden 
en high-professionals begeleidt om vanuit 
innerlijke wijsheid hun impact en draagvlak te 
versterken. Binnen Kernzaken werkt zij met 
een klein team van topcoaches die vanuit hun 
sterke intuïtie het verschil maken.
Jolien is tevens verbonden aan Nyenrode 
University als executive coach en docent in 
Senior Leadership- en Advanced Management 
Programmes.

Meer informatie?
Stuur een mail naar info@kernzaken.nl of neem rechtstreeks contact op  
met Jolien Slavenburg via 06-162 901 17 of mail naar jolien@kernzaken.nl

“Until a few months ago, I was experiencing a continuous flow of 
negative events in an attempt to find a new job. Jolien did a wonderful 
job in guiding me through this inner journey, while offering some healing 
at the same time. I did find my authentic voice again and made no 
compromises in attaining my desire to find a new job. Soon after, the 
breakthrough came. I found my dream job and all subsequent events are 
falling into place effortlessly, making me experience a general state of 
bliss. Thank you for being my traveling companion Jolien!”
Ronald de Bruin (Director Cost, European Cooperation in Science  
and Technology)

“The outcome of my coaching traject with Jolien was exceptional. Jolien 
is a coach with a rare to find skillset: excellent listener, sharp at analysing, 
detailed at presenting her conclusions, flexible, creative and with a clear 
intuition towards how to best approach each client. She is passionate at 
what she does and that makes a difference!”
Beatrice Roza (Formal manager in multinational enterprises)


