
Arvid Buit is de naam, executive en business coach, woonachtig in het hoge 

Noorden. Mijn passie (en werk) is het ondersteunen van persoonlijke groei op 

alle mogelijke manieren.

Al vanaf de start van mijn carrière ben ik gepokt en gemazeld als directeur, 

ondernemer en ontwerper door werkzaam te zijn geweest in zeer 

uiteenlopende branches (van entertainment en media industrie / non-profit / 

b2b en b2c / onderwijs tot aan zakelijke dienstverlening). Daardoor kan ik mij 

vrij gemakkelijk verplaatsen in veel voorkomende knelpunten en de effecten 

daarvan op zowel mens als organisatie.

Als gediplomeerd professioneel coach ben ik aangesloten bij de 

Nederlandse Orde van Beroeps Coaches (NOBCO) en European 

Mentoring en Coaching Council (EMCC). Door de NOBCO en EMCC 

ben ik oicieel geaccrediteerd als Senior Practitioner Coach.

Mijn specialisatie is het begeleiden van mensen in verantwoordelijke posities. 

Als er behoefte is aan nieuwe inspiratie, persoonlijke groei, of als er sprake is 

van een conflict situatie.

Over mijDirecteur

U bent verantwoordelijk, zit tot over uw oren in uw 

werk en nu krijgt u nog kritiek ook. Een uitgelezen 

moment voor een verhelderende coaching sessie. 

Samen sparren, kritisch kijken naar uw handelen, maar 

ook werken aan verbetering. Helder, zinvol, boeiend.

(Top) Manager

Niet alleen wilt u resultaten behalen voor uw bedrijf, als 

professional wilt u ook groeien in uw vak. Maar soms wil 

dat even niet en loopt u tegen een (tijdelijk) plafond. 

Ik help u, om een goed beeld te krijgen van drijfveren, 

talenten en mogelijkheden. Met een goed plan, 

concreet aan het werk.

HRM / P&O

Uw talent is het selecteren en begeleiden van 

hoogstaand personeel. Mijn talent is u ondersteunen op 

momenten dat zaken anders uitpakken dan verwacht, 

of wanneer groei onmogelijk lijkt. Door de mensen die 

het betreft in een effectief traject te begeleiden, 

behoudt u de waarde, en kunt u zich focussen op groei.

Als er behoefte is aan nieuwe inspiratie, persoonlijke groei, of als er sprake is 

Persoonlijke groei, hulp bij verandering, kritische feedback
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Waarom ik?

Allereerst omdat ik snel, effectief en betrokken te 

werk ga. Zonder een blad voor de mond te nemen 

confronteer, inspireer en reageer ik adequaat op 

probleemsituaties en uitdagingen.

U kunt mij inzetten voor de volgende concrete zaken:

Mogelijkheden

- Coaching van managers/leidinggevenden tijdens veranderingen 

binnen uw bedrijf.

- Begeleiding/Coaching van directieleden in moeilijke periodes en bij het 

maken van lastige beslissingen.

- Ondersteunen en coachen van high-potentials, zodat talent behouden blijft 

voor uw bedrijf.

- Trajecten waarin ik als critical friend het gedrag van uw bedrijf spiegel en 

bespreek. Prikkelend en met als doel dat de top van uw organisatie contact 

houdt met het bedrijf en de realiteit.

- Ondersteuning van HRM medewerkers, door hen te coachen op moeilijke 

momenten en bij het aangaan van complexe gesprekken.

- Advies voor integratie van in-house training op het gebied van coachend 

leiding geven en effectief sturen.

- Coaching en begeleiding bij career-switching van leidinggevend personeel 

en directie.

Persoonlijke groei, hulp bij verandering, kritische feedback

Ik kan u als ondernemer, directeur of HRM-er, ontlasten 

waar het gaat om complexe problematiek. 

Om te voorkomen dat u blijft aanlopen tegen 

problemen en om bij te dragen aan de groei van uw 

mensen en daarmee de groei van uw bedrijf.

Nieuwsgierig? Het lijkt me inspirerend om u te 

ontmoeten. Maak gerust een afspraak via het 

contactformulier op mijn website of 

onderstaande gegevens.

Met een brede achtergrond als 

adviseur, directeur en toezichthouder, 

kan ik mij inleven in een diversiteit aan 

uitdagingen.

Brede achtergrond

Ik lever resultaat, ben gewend onder 

grote (tijds)druk te werken en beschik 

daarnaast over een groot 

relativeringsvermogen en een flinke 

dosis humor.

Resultaat

Als erkend coach ben ik NOBCO/EMCC 

geaccrediteerd als senior practitioner. 

U bent verzekerd van kwaliteit en 

ervaring.
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