
 
 

BIZNIZ TOOLS, een succesvol Zweeds leiderschaps- en organisatieadviesbureau, 
is recentelijk gestart in Nederland en is in snel tempo de organisatie aan het 
opbouwen. Wij geloven dat iedereen een leider is, zakelijk succesvol kan zijn en 
tegelijkertijd een goede work-life balance erop na kan houden. Onze 
programma’s die die visie verwezenlijken, richten zich op persoonlijke en 
zakelijke groei van individuen, teams en organisaties. Om onze groei in Nederland 
verder vorm te geven zijn wij op zoek naar o.a. 
 

Leaderschip & Business Growth Coach (M/V) 
die executives, leidinggevenden, medewerkers, teams en organisaties 

helpt te groeien 
 

 

Wij zijn op zoek naar personen met een achtergrond als ondernemer of zelfstandige, 
directeur/executive, consultant, leidinggevende, manager met ervaring op het gebied van 
strategie, teams, people management, HR, coaching en/of mentoring die als zelfstandig 
ondernemer willen werken aan de groei van individuen, teams en organisaties. 

Je bent gewend aan de uitdagingen die het ondernemerschap met zich meebrengt of je bent er 
juist aan toe. Hoe dan ook, je wilt nu als zelfstandige eigen baas zijn en je richten op het 
ontwikkelen van leiders zodat zij zowel zakelijk als privé successen boeken en een goede 
balans tussen werk en privé realiseren. 

De BIZNIZ TOOLS programma’s die je als licentienemer ten dienste staan, zijn modern, op 

Zweedse principes en methodes gebaseerd en resultaat-georiënteerd die zich in de praktijk 
hebben bewezen.  

• Motivational Leadership I en II zijn programma’s die sturen op het ontwikkelen van 
leiderschap van executives, leidinggevenden en/of medewerkers. Door hen aan te 
spreken op hun houding en gedrag over een langere periode kunnen blijvende 
veranderingen gerealiseerd worden, zodat zij efficiënter en effectiever gaan denken en 
doen. De succesfactoren zijn: doelgerichtheid, zelfreflectie en herhalingen over een 
langere periode.  

• Assessment is een tool dat inzicht geeft in persoonlijke drijfveren en voorkeuren van 
mensen. Deze tool kan gebruikt worden in combinatie met één van onze 

leiderschapsprogramma’s of bij specifieke ontwikkelingsvraagstukken bij potentiële dan 
wel bestaande medewerkers. Denk aan recruitment of interne promotie waarbij 
gekeken moet worden naar eigenschappen en drijfveren van mensen in het kader van 
de vereisten van de beoogde functie. 



 
 

• Team Development is een serie workshops met tussentijdse opdrachten waarbij we 
gebruik maken van de Assessment tool om teamdynamiek en samenwerking in kaart te 
brengen. Ook hier nemen we de organisatie- dan wel teamdoelstellingen als 
uitgangspunt. 

• Business Growth is een programma dat zich richt op het ondersteunen van bedrijven bij 
het creëren, communiceren en realiseren van strategie. Veel bedrijven zijn druk met 
hun dagelijkse werkzaamheden dat het consequent werken aan de 

ontwikkelingsplannen ondersteuning behoeft. Het Business Growth programma biedt 
precies dat, zodat wat aan het eind van het jaar bereikt is geen toeval is en tegelijkertijd 
bindt het de werknemers door een eenduidig en motiverend doel. 

Spreken deze programma’s je aan en heb jij:  

• Moed en doorzettingsvermogen om je eigen bedrijf te runnen? 
Ben jij een zelf-starter met een klantgerichte aanpak en een drive om succesvol te zijn? 

• Een persoonlijkheid om klanten te binden? 
Het maken van afspraken en presenteren bij prospects zijn belangrijke onderdelen van het 
werk als een leiderschapscoach. 

• Passie om anderen te helpen zich te ontwikkelen? 
• Verdere kenmerken als: outgoing, positief, professioneel, toegewijd en een breed netwerk 

van contacten? 

BIZNIZ TOOLS helpt je om als licentienemer direct aan de slag te kunnen! 

• Je maakt deel uit van een bewezen succesvolle organisatie met waardevolle programma’s 
die waarde toevoegen aan jouw persoonlijke inbreng. 

• De licentievoorwaarden zijn bijzonder gunstig om als ondernemer te starten. 
• Je krijgt een individueel trainingsprogramma dat jou voorbereidt op jouw taak als 

coach/trainer/consultant. 

• Begeleiding, advies, sales trainingen, delen van kennis en ervaring, enzovoort zijn 

onderdeel van het licentieprogramma. Je staat er dus niet alleen voor, je bent onderdeel 
van een enthousiast, gemotiveerd, internationaal en succesvol team.  

• Daarnaast wordt je ondersteund bij het vinden van prospects en klanten door middel van 
sales en marketingsupport, waaronder marketingmaterialen, website en crm-system. 

Jouw beloning is een goed verdienmodel, vrijheid van het ondernemerschap en het 
daadwerkelijk kunnen helpen van individuen en organisaties om zich te ontwikkelen en een 
goede work-life balans te creëren. 

 

Sollicitaties met CV en motivatiebrief kunnen worden gestuurd aan 
rutger.vanwalbeek(at)bizniztools.com 

Voor verdere informatie bel Rutger van Walbeek, +31623981916 of kijk op onze website 
www.bizniztools.com 

https://d.docs.live.net/c3ab55654c8831b8/BIZNIZ%20TOOLS/www.bizniztools.com

