REFLECTIE

Voorwoord

Onderscheidende coaches,
groeiende organisatie

S

Stel, je hebt jarenlang hard gewerkt, bent succesvol
in je vak en toch knaagt er iets. Je weet het even niet
meer. In die situatie zat ik, toen ik Lidwien en José
leerde kennen. Zij kwamen CoachNetwerk promoten
bij het bedrijf waar ik sinds zeven jaar directeur was. Ik had
in die tijd meer last van mijn baan dan plezier. Tijdens de
crisis was het jarenlang doorbikkelen om alle ballen in de
lucht te houden. Geen tijd voor thuis, geen tijd voor hobby’s,
geen tijd voor vorming. Maar dit was mijn levenswerk.
Hoe verder? Ik besloot om José in te schakelen voor mijn
eigen ontwikkeling en werd coachee. Een belangrijk moment.
Je gaat terugkijken en keuzes maken voor de volgende
stap. Daar heb je goede begeleiding bij nodig. Die biedt
CoachNetwerk.

Ik feliciteer hen met hun tienjarige bestaan en ik gun hen
dat ze die volgende stap maken. Het vraagt iets anders dan
vakmanschap. Het vraagt een andere energie. Ik gun hen
«
die energie.
Joris Kok
directeur / founder Fringe

Er zijn heel veel mensen die coachen. Daardoor verwatert
de branche behoorlijk. CoachNetwerk benadert coaching
als een echt vak. Het zijn deskundigen die het ambacht
omarmen, die coaching professioneel vormgeven en erover
blijven nadenken. Dat is onderscheidend. Daardoor brengen
ze diepgang. Ik vind het daarnaast belangrijk dat een coach
levenservaring meebrengt. Alleen als je wat van het leven
hebt gezien, kun je de respectvolle en intieme gesprekken
voeren, die iets toevoegen. CoachNetwerk brengt dat niveau.
Daarom verwijs ik mensen regelmatig naar ze door.
Met José sprak ik ook over andere onderwerpen. Over het
netwerk, over hoe je de neuzen dezelfde kant op krijgt,
over hoe je de organisatie in de markt zet, hoe je bij klanten
binnenkomt. Als coaches zijn ze heel goed. Maar de organisatie was nog te weinig gestructureerd. Hoe wordt een verzameling zelfstandige profs een collectief? Hoe overtuig je als
collectief? Als een eenheid die als gesprekspartner fungeert
voor een grotere organisatie met heel veel verschillende
coachvragen? Dat is de uitdaging van de directie. En daarbij
geef ik hen tips en tricks. Als adviseur zie ik dus dat ze nog
verder kunnen groeien. Juist door zich als collectief nog beter
voor het voetlicht te brengen.

Joris Kok is zelfstandig adviseur bij particuliere opdrachtgevers en opdrachtgevers in het publieke domein, zoals
culturele en zorginstellingen. Joris: ‘Met José maakte ik
De Reis van mijn Leven® door plekken van vroeger te
bezoeken. Niet om in mijn jeugd te graven, maar om te
herinneren welke keuzes ik maakte en waarom. Daarmee
kwam de waardering terug voor die keuzes en de plaats
waar ik stond. Ik kijk hier positief op terug.’
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Interview

‘Coaching
zit in ons DNA’
Fotografie Marco Dobbelmann

V

Vele mooie woorden zijn van toepassing op
CoachNetwerk én op Deloitte, waar Karin Notten
werkzaam is als verzuimadviseur. Verbinding,
vertrouwen, verdieping, samenwerking… ze passen
allemaal. Maar wat haar het meeste aanspreekt in beide
organisaties, is ruimte voor maatwerk (de menselijke maat)
én resultaatgericht zijn. Vooral met het oog op de eigen regie
van de werknemer én de leidinggevende. De kans op succes
is daarmee groter.

beide partijen. Tot dan toe was vooral de bedrijfsarts de spin
in het web voor alle vormen van zorg die een medewerker
nodig kon hebben. En natuurlijk is en blijft de bedrijfsarts
van belang. Maar ik ben ervan overtuigd dat werkgever en
werknemer samen een totaalbeleid gericht op preventie en
verzuimbeleid moeten creëren. De verantwoordelijkheid ligt
volgens de wet bij hen, waarom richten ze dat beleid dan niet
samen in? Bij Deloitte wilden ze die stap maken.’
Groot commitment
‘Deloitte is een zogenaamde eigen-risicodrager. We dragen
alle kosten van het verzuim zelf, dan is het logisch dat we zelf
ook de regie pakken. We investeren in de ontwikkeling van
de werknemers, zowel op vakinhoudelijk gebied als op het
gebied van gezondheid en welzijn. Eigen-risicodrager ben je
voor maximaal twaalf jaar voor werknemers met een vast en
met een tijdelijk dienstverband. Dat noem ik een groot commitment. Heel bijzonder. Daar gaat mijn hart als vakvrouw
van stromen. Met een team van werkgever, werknemer en
professionals maken we direct een plan van aanpak. In feite
een businessplan met acties en een kosten-batenanalyse.
Heel resultaatgericht. Goed voor de medewerker en goed
voor de organisatie. Met elkaar hebben we de vrijheid om
binnen de context van de wet, ons eigen verzuimbeleid uit
te stippelen.’

‘Waar moet je precies
aan voldoen om
kwaliteit te leveren?’
Enkele jaren geleden was Karin vanuit haar baan bij een
arbodienst op zoek naar een grote organisatie die eigen regie
voor de medewerkers hoog in het vaandel had. ‘Ik had niet
veel keus’, vertelt ze. ‘Er waren nog maar weinig bedrijven
die verzuim, re-integratie en gezondheid op die manier
invulling gaven. Ik was geboeid door de vrijheid en ruimte die
eigen regie biedt aan de werknemer én de leidinggevende. De
eigen verantwoordelijkheid vergroot de betrokkenheid van

Coaching op alle niveaus
‘Dit beleid past bij ons als high-performance-organisatie.
We willen het beste voor onze klanten en dus ook voor
onszelf. We zetten daar alle middelen voor in. Zo hebben we
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een vitaliteitsprogramma dat medewerkers ondersteunt
bij fysieke en mentale weerbaarheid. Er is vakinhoudelijke
ondersteuning mogelijk van counsellors. Carrièreplanning,
timemanagement, effectieve communicatie; er wordt
coaching aangeboden op alle denkbare niveaus. Feedback,
feedforward en coaching zitten in ons DNA. We maken daarom veel gebruik van zowel interne als externe coaches. Bij
coaching wordt immers altijd geappelleerd aan de eigen verantwoordelijkheid. De regie nemen vergroot de betrokkenheid van de werknemer bij het formuleren van de hulpvraag
en de zoektocht naar de oplossing. De werknemer wordt
daarom ook nooit gestuurd, we bieden coaching aan …’

regie. En de kwaliteit van de coaches is goed. Kwaliteit is
best een lastig begrip. Wij hebben dat hoog in het vaandel.
CoachNetwerk ook. Maar waar moet je precies aan voldoen
om kwaliteit te leveren? Daar moet je open over kunnen praten. Die ruimte biedt CoachNetwerk. Beide directeuren staan
open voor feedback. Ze zijn zeer bereikbaar en benaderbaar.
Dat geeft ruimte om te leren aan beide kanten en maakt de
«
samenwerking optimaal.’

Ruimte om te leren
‘We werken met meerdere pools van coaches omdat we door
het hele land kantoren hebben. Met 5000 medewerkers is
er veel behoefte. CoachNetwerk is een van de externe pools
en het samenwerken is prettig. De keuze die CoachNetwerk
biedt, is een mooi model dat past binnen ons beleid van eigen

Karin Notten: ‘Ik feliciteer Lidwien en José met hun
jubileum. Het zijn ontzettend bevlogen vakvrouwen,
daarin komen we elkaar heel nader. Ze zijn
daarnaast ondernemend en praktisch, waarvoor
ik absolute bewondering heb. Applaus.’
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Meer flow,
betere resultaten
Over toewijding, vitaliteit, betrokkenheid

F

Stressoren en motivatoren
Het Job Demands-Resources (JD-R) Model (in een versie
van Schaufeli en Bakker, zie figuur op de volgende pagina)
laat goed zien welke aspecten een positief effect hebben en
welke aspecten een negatief effect hebben op bevlogenheid.
De punten voor verbetering van medewerker en organisatie
vloeien daar direct uit voort. Het model laat zien dat het niet
alleen van belang is om naar de stressoren te kijken (wat we
meestal wel doen of gewend zijn). Het is van even groot
belang om naar de motivatoren te kijken. Het vergroten van
de motivatoren heeft direct effect heeft op het verkleinen
»
van de stressoren.

Flow en bevlogenheid zijn hot. Bevlogen bezig zijn
en in flow zijn, dat is hoe iedereen zelf het liefst wil
werken en wat men graag ziet bij collega’s. Maar wat
houden die begrippen eigenlijk in?

Reeds in 2001 schreven twee psychologen (Wilmar Schaufeli
en Arnold Bakker) een pleidooi voor een positieve benadering
in de arbeids- en organisatiepsychologie. Zij noemden dit
bevlogenheid (de Engelse term ‘engagement’ wordt ook vaak
gebruikt). Bevlogenheid omvat drie aspecten: toewijding,
vitaliteit en betrokkenheid. Mensen die werken met
toewijding, voelen zich betrokken bij hun werk. Ze zijn er
enthousiast over en het kan ze schelen wat er gebeurt.
Ze vinden het werk dat ze doen, zinvol en ze zijn er trots op.

‘Vorig jaar heb ik bij Annemieke Rozemond een coachtraject
gevolgd omdat ik het plezier in mijn werk was kwijtgeraakt
en geen rust meer kon vinden. Een belangrijk onderdeel van
het traject was de motivatieanalyse. Ik vond het erg leuk
om de activiteiten waarin ik in het verleden en in het heden
veel plezier had en waaruit ik veel voldoening haalde, te
beschrijven en ze uitgebreid te bespreken met Annemieke.
Al schrijvende en pratende kwamen allerlei dingen boven,
die ik vergeten was of die ik nooit als significant beschouwd
had. De rode draad die ik ontdekte, is dat ik graag bijdraag
aan projecten waarin ik samen met anderen kan creëren.
Bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van werkinstructies. Dat
ben ik meer gaan doen. Het heeft mij enorm geholpen om
in te zien hoe ik het plezier in mijn werk was kwijtgeraakt.
En ik ben blij om te kunnen zeggen dat het gelukt is om mijn
plezier terug te vinden!’

‘Mijn hang naar
structuur en regels
heeft plaatsgemaakt
voor creativiteit in
denken en handelen’
Vitale werknemers voelen zich tijdens het werk energiek,
sterk en veerkrachtig. Ze kunnen een stootje hebben en laten
zich niet zomaar ontmoedigen. Bevlogen mensen gaan op in
hun werk, ze kunnen zich er goed op concentreren. Ze vinden
het werk dat ze doen, uitdagend en leuk en ze vergeten vaak
de tijd als ze aan het werk zijn.

Karin van Doorn, Controller Operations,
Capgemini Nederland B.V.
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Positieve invloed
Goed aandacht besteden aan bevlogenheid is belangrijk, heeft
onder andere Van Rhenen (2008) aangetoond. Het blijkt dat
bevlogen medewerkers in positieve zin opvallen bij collega’s
en leidinggevenden. Zij zijn productiever, nemen meer extra
taken op zich en zijn meer bereid om hun collega’s te helpen.
Ook melden zij zich minder snel ziek en lopen zij minder snel
tegen een burn-out aan. Bevlogenheid heeft dus positieve
invloed op de organisatieresultaten!

Het gaat om het vinden van het juiste optimum. Mensen in
de staat van ‘flow’ kunnen boven hun eigen kunnen uitstijgen
«
en sneller leren en nieuwe inzichten verkrijgen.

‘Ik zit in mijn “flow”. Het voelt als huppelen met een glimlach. Bevrijd van gedachten over gisteren of later, bevrijd
van het gevoel om te passen bij de rest. Ik voel, ik proef, ik
ruik, ik beleef, ik ervaar en het allerbelangrijkste ik vertrouw.
Ik heb geleerd te vertrouwen vanuit mijn binnenste, daar zit
de waarheid, daar liggen de antwoorden. Wat voelt dat vrij,
licht, ruim, hoog, diep, breed en oneindig. Een 180 graden
gedraaid perspectief. Anders kijken naar dezelfde wereld,
andere gedachten krijgen de ruimte, andere inzichten mogen
aan het licht komen. Mijn hang naar structuur en regels
heeft plaatsgemaakt voor creativiteit in denken en handelen.
Flow is me overkomen, ik heb het niet geleerd. Ik ben nu
ontvankelijk geworden voor het hier en nu. Flow zat al in me,
als stil geschenk om geopend te worden. En nu, door mijn
geest en mijn hart open te stellen, ontvouwen zich elke dag
de mooiste dingen.’

Optimale balans
Naar het aspect betrokkenheid en flow heeft de bekende
Amerikaanse psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi veel
onderzoek gedaan. Flow refereert aan een mentale staat
van zijn waarbij een persoon volledig opgaat in zijn of haar
bezigheden. Het wordt gekenmerkt door gerichte energie op
de desbetreffende acties, volledige betrokkenheid daarbij en
een succesvolle uitvoering. Flow wordt gerealiseerd als er
sprake is van een optimale balans tussen de moeilijkheid van
een taak en de specifieke vaardigheden van de persoon. Ben je
te weinig vaardig om een taak uit te voeren, dan ervaar je een
te hoge mate van stress of spanning. De uitdaging is dan te
groot wat contraproductief werkt. Omgekeerd, wanneer je te
vaardig bent voor een taak, ervaar je een bepaalde mate van
routine of verveling. Oftewel, er is geen uitdaging voor jou.

Nancy Strijbosch, Senior Communicatie Adviseur

Werkdruk

Werk / privé
+

Werkstressoren
Rolconflict

Stressreacties

–

–

Et cetera
Persoonlijke
hulpbronnen

–

Organisatieuitkomsten

–
–

Steun
+

Autonomie
Energiebronnen

+

Bevlogenheid

+

Feedback

Et cetera
Job Demands-Resources (JD-R) Model
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De Werkenergieanalyse
De Werkenergieanalyse (WEA)® (ontwikkeld door
J. Scherpenzeel in samenwerking met de Erasmus
Universiteit van Rotterdam) is een toegankelijk en zeer
doeltreffend instrument om te onderzoeken hoe het
staat met de bevlogenheid en energie van een persoon
of afdeling.
Een van de doelen van de Werkenergieanalyse is het
creëren van bewustzijn over je eigen energiebronnen,
drijfveren en kwaliteiten, waardoor je met plezier en
vol energie werkt. Of dit nu de huidige baan betreft
of een toekomstige functie: de Werkenergieanalyse
ondersteunt bij het zelfverzekerd en doelgericht sturen
van je carrière. Uit de analyse komt naar voren welke
persoonlijke hulpbronnen je meer kunt ontwikkelen
en hoe je eigen regie kunt bevorderen en invloed kunt
vergroten.
Bij een afdelingsanalyse komt naar voren waar de
afdeling winst kan boeken op het gebied van sociale
steun, groepscohesie, stimulerend leiderschap en
autonomie. De Werkenergieanalyse past uitstekend bij
de start en afloop van een coachtraject, als onderdeel
van een loopbaantraject, als voorbereiding op een
pop-gesprek en bij een afdelings- of teamcoachtraject.
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'Van hard
en moet
naar hart
en moed'

Margje Duursma
Coach van CoachNetwerk
14

Column

Keurmerk
voor coaches:
grotere kans
op de juiste
match

Verder kwam er onder andere uit deze benchmark naar voren
dat beroepscoaches hun vak serieus nemen, vrijwel altijd hoogopgeleid zijn en regelmatig aan supervisie en intervisie doen.
Transparantie
Wanneer u een coach inzet, heeft u de keuze tussen een coach
met een keurmerk of zonder keurmerk. Er zijn zeker goede
coaches die niet over een keurmerk beschikken. De kans op
de juiste match is echter aanmerkelijk groter wanneer u kiest
voor een coach mét een keurmerk. Coaches met een keurmerk
stellen zich toetsbaar op en investeren in hun eigen professionele ontwikkeling. De NOBCO – die in Nederland de licentie
voor het Europese kwaliteitskeurmerk, de European Individual
Accreditation (EIA) heeft – geeft daarnaast transparantie
over de mate van ervaring van de coach. Dat gebeurt op vier
niveaus: Foundation, Practitioner, Senior Practitioner en Master
Practitioner. Net als bijvoorbeeld artsen dienen coaches hun
keurmerk binnen vijf jaar te verlengen. Daarmee geven ze er
blijk van dat ze hun professionele ontwikkeling serieus nemen
en onderhouden.

W

We kennen allemaal het keurmerk van de BOVAG:
goede garages die zich aan een kwaliteitscode
hebben verbonden. Net zoals de NVM-makelaar,
de notaris, de keurslager: bedrijven die diensten
aanbieden met een keurmerk, waarin ze afspraken hebben
gemaakt over kwaliteit, controle, bijscholing en eerlijke boekhouding. Elke consument is geneigd om in eerste instantie te
kiezen voor de professional die voldoet aan het keurmerk.

Dat lijkt me voor u als opdrachtgever toch een geruststellende
«
gedachte.

Benchmark
Het vak ‘coach’ is geen beschermde beroepsgroep, daarmee
is het voor een opdrachtgever lastig om de kwaliteit en
professionaliteit van een coach in te schatten. Er zijn echter
onafhankelijke beroepsorganisaties in Nederland die een bijdrage leveren aan transparantie in de coachmarkt. De Nederlandse
Orde van Beroepscoaches (NOBCO) biedt de mogelijkheid aan
Nederlandse coaches om zich te laten toetsen aan Europese
meetcriteria en voorwaarden voor beroepscoaches. Om meer
zicht te krijgen op de coachmarkt en de kwaliteit van de coachprofessional, voerde de NOBCO in 2016 een benchmark uit,
waaraan 1200 coaches hebben deelgenomen.
Top 5
Samengevat blijkt dat de top 5 van coachvragen voornamelijk
bestaat uit werk-gerelateerde vragen:
– zelfontplooiing
– balans werk-privé
– samenwerken met collega’s
– loopbaan/carrière
– stress en/of burn-out

Charlotte van den Wall Bake
voorzitter NOBCO, Senior Practitioner Coach
aangesloten bij CoachNetwerk
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Een mooi lunchgesprek op
een zonnige vrijdagmiddag
Met Mariëlle Nijsten, Anke de Jong, Ingrid Bertling, Ineke Veenstra, Lidwien Kamp en José Mark

H

gesprek over verschillen en overeenkomsten. Over opleiden,
coachen en ontwikkelen… Over die boeiende reis van
verandering.

‘Hartelijk welkom, fijn dat jullie er zijn om open en
ontspannen met elkaar van gedachten te wisselen
over hoe jullie leren en ontwikkelen van medewerkers echt toegankelijk maken in jullie organisaties.’
Een warme ontvangst. Lidwien en José zijn met Mariëlle
Nijsten en Anke de Jong van Royal HaskoningDHV en Ingrid
Bertling en Ineke Veenstra van Royal FloraHolland aangeschoven aan de lunchtafel in restaurant Oud Londen in
Zeist voor een heerlijke lunch. Een mooie ambiance voor een

‘Waarom veranderen? Het is toch goed zo?’
Ineke: ‘Ik ben vier jaar geleden naar FloraHolland gekomen
vanuit de zeer zakelijke omgeving van Deloitte. FloraHolland
is een mooi bedrijf en heeft een lange traditie. De mensen
zijn heel vakbekwaam en werken hard, ze zijn trots op hun
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bedrijf. Maar de bedrijfsformule is toe aan een aanpassing
aan de nieuwe tijd. We waren ruim honderd jaar geleden de
eerste in de branche en hebben nog steeds een cultuur van
een familiebedrijf. We veranderen nu naar een zakelijker
werkomgeving. Daarnaast is het bedrijf krimpend door de
toenemende digitalisering van de markt. Beide ontwikkelingen gaan gepaard met pijn bij medewerkers. Een uitdaging.
Maar het biedt ook nieuwe kansen.’
Anke de Jong is hoofd adviesgroep Transfer Hubs bij Royal
HaskoningDHV en houdt zich vooral bezig met medewerkers op stations. Het ontwikkelen van mensen in relatie tot
teams vindt zij belangrijk. Ze doet met de teams regelmatig MBTI-sessies.

‘Er heerst een houding
van: zo hebben we het
altijd gedaan. En het is
toch goed zo?’

‘Teambuilding wordt breed ingezet in onze organisatie
en MBTI is daarvoor een fantastisch instrument. Het is
waardevrij, zonder hokjes waar je in wordt weggezet. Er
zijn wel kamers, maar je kiest zelf in welke kamer je je het
meeste thuisvoelt.’

Anke: ‘Ik zie veel parallellen. Ons bedrijfsonderdeel was
oorspronkelijk een onderdeel van NS met een andere cultuur
dan die van Royal HaskoningDHV. Een maatschappelijke organisatie waar mensen terecht trots op waren. Medewerkers
hadden hart voor de zaak, waren heel betrokken. Ze werden
dan ook goed verzorgd. Verandering is dan lastig. Ze hebben
een houding van: zo hebben we het altijd gedaan. En het is
toch goed zo? Maar zo doorgaan binnen de nieuwe omstandigheden kon niet meer.’
Van beoordelen naar ontwikkelen
Ineke: ‘Maar waar begin je met veranderen? Welke mensen
heb je daarvoor nodig, wat moeten ze leren en waar begin
je met leren? Wij zijn gestart met een andere beoordelings-cyclus. Voorheen was het zo dat als je maar gewoon die
inspanning verrichtte, je een goede beoordeling kreeg. Het
resultaat maakte minder uit. Wij maken nu de ommezwaai
naar een faire beoordeling. Wat zie je zelf als je prestatie?
Dat levert in eerste instantie een schrikreactie en weerstand
op: ineens wordt er anders naar je gekeken. Maar de urgentie
om je te verbeteren is er nu wel meteen.’
Mariëlle: ‘We hebben nu ook een ander beoordelingssysteem
dan vroeger. Voorheen ging het bij ons alleen om het beoordelen van resultaten, gebaseerd op cijfers. Dat was niet altijd
een stimulerend gesprek. Mensen denken vaak dat het
»
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resultaat beter is dan hoe ze in werkelijkheid hebben gepresteerd. Ze worden dan geconfronteerd met tegenvallende
resultaten of een minder positieve beoordeling dan ze dachten. Dit nieuwe systeem heeft een andere focus en gaat veel
meer over de persoonlijke ontwikkeling die mensen kunnen
doormaken.’
Anke: ‘De beoordelingscyclus heeft een aantal vaste aandachtspunten en één daarvan is development. Ons uitgangspunt is dat mensen het kapitaal van het bedrijf zijn. Daarom
hebben we jaarlijks met iedere medewerker gesprekken over
zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Op die manier is

‘Het gaat niet om een
afrekening, maar om
aanknopingspunten
voor verder leren’
ontwikkeling formeel ingebed, daar kunnen leidinggevenden
en medewerkers niet omheen. Dan moet je nog wel de processen eromheen goed invullen. Eerlijk durven beoordelen is
de basis. Fairheid gaat over wat is afgesproken. Heb je beter
of minder goed gepresteerd ten opzichte van wat is afgesproken? Het interessante is dat mensen allang onbewust
vermoeden over zichzelf en over elkaar dat er iets te verbeteren valt. Wij vragen dan ook collegiale beoordelingen. Je
kunt zelf aangeven wie we daarvoor spreken, maar we raden
altijd aan niet je beste vriend te kiezen voor zo’n gesprek. Die
heeft alleen een mooi verhaal. Kies iemand die jou verder kan
helpen met groeien. Het gaat immers niet om een afrekening,
maar om aanknopingspunten voor verder leren. Wanneer
een medewerker dat graag wil, kan ook een gesprek met een
klant veel tops en tips opleveren.’

Mariëlle Nijsten is fulltime coach voor medewerkers van
Royal HaskoningDHV voor heel Nederland. ‘Er werken
ook andere interne coaches, maar die hebben daarnaast
een rol als projectleider of adviseur en zij coachen onder
bepaalde voorwaarden. Ik coach het meeste op loopbaanbegeleiding. Anderen helpen zich verder te ontwikkelen.’
‘We werken met een vaste lijst van externe coaches,
omdat zij de organisatie ook kennen. En we willen grip
houden op de kwaliteit van de begeleiding die medewerkers krijgen. Dan wordt coaching meer dan een individueel
coachtraject.’

Mariëlle: ‘Of je een goede adviseur bent, meten we af aan
objectieve beoordelingscriteria. Maar ben je je er als medewerker ook van bewust dat kennis niet alles is? Dat communicatie met klanten ook een belangrijke vaardigheid is? We
werken met een systeem waarin functies strak zijn omschreven. Op ons intranet kun je testen welke kennis ontbreekt
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en via e-learning kun je die kennis zelf online aanvullen.
Vaardigheden aanleren kan echter niet via e-learning, dat
gaat veel beter via training of coaching. Die veranderingen
in beoordeling en wat we van de medewerkers verwachten,
vraagt een lange leertijd, hoor. We hebben veel hoogopgeleiden, perfectionisten, die vinden dat best eng.’
Urgentie creëren
José: ‘Mensen kunnen dus niet om leren en ontwikkelen
heen, ze zitten in het systeem en moeten meedoen? En kan
iedereen die dat wil, er altijd gebruik van maken?’

Ingrid Bertling werkt als HR-consultant bij Royal FloraHolland. ‘Het bedrijf schept de condities, de leidinggevende
kopt ze in en HR verzorgt het aanbod. Ik zie dat als een
tuin. Iedereen kan de tuin mooi vinden, maar wanneer de
tuin te weinig wordt gebruikt, heb je er weinig aan.’

Ingrid: ‘Ja, waarbij wij wel vaak zien dat medewerkers een
duwtje nodig hebben. Je wil uiteindelijk dat ze zelf willen
leren. Het moet niet zo zijn dat de leidinggevende oplegt dat
je naar een cursus moet en dat de werknemer alleen maar
zuchtend gaat omdat ze van boven weer iets bedacht hebben.
Iedere organisatie komt ergens vandaan, heeft een geschiedenis, heeft zaken altijd op een bepaalde manier gedaan. Is er
urgentie om dingen anders te doen? Om urgentie te creëren

‘Mijn rol is in gesprek gaan met medewerkers en leidinggevenden: is het tuintje goed ingericht? Of wil je meer
perkjes, meer bosschages, bloemen? Het aanbod moet
aansluiten bij de wens van de gebruikers. We willen geen
wildgroei, geen speeltuin. Dus ik peil: wat vinden jullie
ervan? Wat doe je ermee?’

‘Om urgentie te creëren,
heb je een goede
leidinggevende nodig’
en medewerkers ervan bewust te maken dat ontwikkeling
voor henzelf en voor het bedrijf belangrijk is, heb je een goede
leidinggevende nodig. Kan de leidinggevende die er zit, de
belangrijkheid van de veranderingen overbrengen?’
Ineke: ‘Ja, de visie van de direct leidinggevende is van groot
belang. Als hij het belangrijk vindt dat zijn team zich ontwikkelt, dan is hij een inspirator. Als de leidinggevende het
belang echter niet inziet, dan is het voor de medewerker
lastig zich verder te ontwikkelen. De visie op ontwikkelen is
inherent aan de visie op leiderschap. Moet de leidinggevende
iemand zijn, die condities creëert of niet? In het begin heb
je niet alle mensen mee. Hoever durf je als leidinggevende
je nek uit te steken? Iedereen moet achter de visie staan en
daarnaar willen handelen. Zolang leidinggevenden het niet
»
zien zitten, verbetert er niks.’
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Mariëlle: ‘De urgentie om te leren is in ons bedrijf flink
veranderd. Het bedrijf groeit en vernieuwt en daarbij is een
ander type mens nodig. Met andere skills en een andere
mentaliteit. Veel is gedigitaliseerd. Aan de andere kant moeten mensen meer samenwerken. Dat is niet iedereen zomaar
gegeven. We hebben ingenieurs die hun eigen kunstje afbakenen en dat past niet meer bij ons. Voor sommige mensen
is er dan ook geen toekomst meer. Onze boodschap is: vul je
rugzak! Ontwikkel je zo veel mogelijk. Dat heb je nodig als je
hier blijft, maar ook als er hier geen werk meer voor je is.’
Een lange reis
Anke: ‘We willen een bedrijfscultuur waar ontwikkeling
serieus wordt aangepakt. Op die manier willen we ook een
aantrekkelijke werkgever zijn voor de nieuwe generatie.
Jonge mensen nemen vaak zelf de regie, ze komen meteen
met een lijst van opleidingen of cursussen die ze willen
volgen. Ouderen staan daar vaak anders in. Het is altijd zo
gedaan, dat ging goed, wat valt er nog te leren?’

‘We geven aan ouderen
de boodschap: ook in jou
willen we investeren’

Ineke Veenstra is manager vastgoed en facilitair management bij Royal FloraHolland (voormalige bloemenveilingen). ‘Voorheen hadden we een kantooromgeving met
allemaal kleine units, een hokjescultuur. Nu is een nieuw
kantoorconcept uitgerold met daarin ruimte voor samenwerken en ontmoeten. Dit geeft ook een impuls aan het
leren en ontwikkelen: je komt sneller in contact en wordt
geïnspireerd door collega’s.’

Mariëlle: ‘We willen aan ouderen de boodschap geven: ook
in jou willen we investeren. Jij bent belangrijk voor ons. Je
kunt je blijven ontwikkelen. Maar dan wel in antwoord op de
vraag: wat is er nodig?’

‘Ook ons Lean-programma SamenVerbeteren zorgt
ervoor dat actiegericht leren vast onderdeel is van onze
manier van werken: elke dag een stapje beter! Dit laten
we ook in de fysieke omgeving terugkomen door visueelmanagement-borden. Met onze fysieke omgeving ondersteunen we onze bedrijfsstrategie Flowering the World:
meer consumenten die meer bloemen en planten kopen.
Dus mooie planten sieren onze werkomgeving!’

Anke: ‘Het zit nu wel in het DNA van dit bedrijf: je moet
leren en jezelf blijven ontwikkelen. Anders hebben wij niet
de mensen die de organisatie overeind houden. Dat duurt
lang en is een hele reis. Van een instrumentele organisatie
naar een persoonsgerichte organisatie.’
Ineke: ‘Die verandering is inderdaad een lange reis. We
hebben een geweldige ambitie, waar iedereen achter staat,
maar hoe vertaal je dat naar de individuele medewerker?
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en geloofwaardigheid belangrijke principes. En het principe
van een leven lang leren. Een leven lang leren betekent dat je
continu een dialoog voert over waar je heen wilt, wat er nodig
is. De instrumenten zijn ankerpunten, maar hoe gebruik je
ze? Met welk doel? Je zou willen dat iedere medewerker voor
zichzelf een ontwikkelplan zou schrijven. Wat wil je zelf, wat
ga je doen om de organisatiedoelen te halen, hoe matcht wat

Dat proces moet je bij de medewerker neerleggen. Wat ga jij
bijdragen aan onze strategie?’
Anke: ‘Dat hebben we ook echt gedaan. Veel werk bij ons is
ordergebonden werk. Tijdens de crisis liep het aantal orders
achteruit. Als je 80% van je tijd vult met ordergebonden werk,
wat ga je dan met de overige 20% doen? Besteed je deze tijd
aan innovatie? Aan leren? Daar moet de medewerker van
tevoren een plan voor maken.’
Ingrid: ‘FloraHolland heeft nog echt een familiecultuur. Heb
je een stoeltje en neem je de verantwoordelijkheid voor je
taak? Dan wordt er voor je gezorgd. Wat dat betreft, komen
we van ver. De visie van het bedrijf en de stijl van leidinggeven zijn van belang om verdere verandering in gang te
zetten.’

‘Echt leiderschap
stimuleert mensen om
autonomie te creëren
voor zichzelf’

De leidinggevende centraal
Ineke: ‘Mag ik nog een stelling poneren? Zou het niet ideaal
zijn als de leidinggevende in staat is om te coachen?’

jij wil met dat wat het bedrijf wil? In hoeverre is een
medewerker autonoom daarin? Voor je werkplezier zou je
niet afhankelijk moeten zijn van de leidinggevende en van
resultaten. Medewerkers zijn er uiteindelijk voor de klanten:
daar zou je je plezier uit moeten halen. Echt leiderschap
stimuleert mensen om alles uit zichzelf te halen en autonomie te creëren voor zichzelf.’

Anke: ‘Vanuit bepaalde rollen zou dat mogelijk moeten zijn,
maar er zit wel een grens aan. Voor bepaalde zaken heb je
echt een externe nodig!’
Lidwien: ‘Ik denk niet dat het helemaal kan. Een leidinggevende kan een mentor zijn, een voorbeeld. Hij kan tips
geven en ondersteunen; hij kan coachend leiden, maar niet
sec coachen. Want hij kan geen spiegel voorhouden. Een
medewerker kan of wil zich niet kwetsbaar opstellen bij de
leidinggevende. De leidinggevende beoordeelt hem immers
ook. Dat gaat niet samen. Coachen is de coachee naar een
nieuwe plek brengen. Dat kan alleen in een veilige ruimte,
waardenvrij en belangenvrij.’

De levendige ontmoeting leidt tot de conclusie dat de leidinggevende een cruciale rol heeft bij het aanzetten tot leren
en ontwikkelen. Daarmee wordt de continue ontwikkeling
binnen een organisatie echt toegankelijk voor iedereen.
Dat HR daar een belangrijke, ondersteunende rol in speelt,
«
mag duidelijk zijn!

Ingrid: ‘Het zou inderdaad mooi zijn als de leidinggevende
meer een coachende rol kon aannemen. Een coachende stijl
van leidinggeven, dan.’
De MBTI, Meyers Briggs Type Indicator, is een vragenlijst
waarmee verschillende voorkeuren voor mensen inzichtelijk worden gemaakt en daarmee verschillende psychologische types. MBTI helpt je je sterke punten te identificeren.

Anke: ‘Er zijn wel leidinggevenden die goed kunnen coachen,
maar niet voor hun eigen groep. Ik gebruik MBTI nu voor
teambuilding, maar het is ook een goed instrument om een
coach meer in de organisatie in te zetten. Dan heb je binnen
de systemen van de organisatie iemand erbij, die kan begeleiden bij het aanleren van vaardigheden.’

De verschillen worden gemeten op:
– Waar haal je energie uit?
– Hoe kijk je naar de wereld, hoe neem je informatie tot je?
– Hoe neem je besluiten?
– Hoe organiseer jij je leven?

Ineke: ‘Dan kom ik toch weer op het punt van de stijl van
leidinggeven. De organisatie wil iets neerzetten, leidinggevenden moeten dat doorgeven. Daarbij zijn betrouwbaarheid
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Het driegesprek
in de
praktijk
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T

Tijdens een coachtraject ziet de coach in eerste
instantie alleen de coachee en hoort alleen zijn
kant van het verhaal. Een goede coach is zich
hiervan bewust en zal dan ook graag de andere
kant toegelicht krijgen. In een driegesprek tussen
de coachee, de leidinggevende en de coach geeft de
leidinggevende zijn visie op de realiteit. Zo ontstaat
een completer beeld en krijgt het verhaal van de
coachee een andere gelaagdheid. Ook ziet de coach
hoe de coachee zich gedraagt in de dagelijkse werkomgeving. Het helpt de coach om zijn interventies
gerichter te plaatsen. Een driegesprek heeft dus
voordelen voor de coachee, voor de leidinggevende
en het bedrijf, en voor de coach.

het begin van het traject is dat de neuzen dezelfde kant
op staan. Niet alleen coachee en coach stellen doelen
vast, maar ook de leidinggevende geeft hiervoor input.
De leidinggevende kan eventuele blinde vlekken van
de coachee aanstippen en ervoor zorgen dat de organisatiedoelstellingen ook goed vertegenwoordigd zijn.
Behaalde doelen
Halverwege het traject – dus op het moment van de
tussenevaluatie – kunnen coachee, leidinggevende en
coach een mooi gesprek hebben over de successen die
al zijn behaald. Ze bespreken de stappen die nog gezet
moeten worden en eventueel stellen ze de doelen bij.
Aan het einde van het traject kunnen coachee,

Niet alleen coachee en coach stellen doelen vast,
maar ook de leidinggevende geeft hiervoor input
Neuzen dezelfde kant op
De coachee stelt samen met de coach doelen op.
Afhankelijk van die doelen kan het driegesprek op
verschillende momenten plaatsvinden: aan het begin
van het traject, halverwege bij de tussenevaluatie en
aan het einde. Het voordeel van een driegesprek aan

leidinggevende en coach in een driegesprek de
behaalde doelen bespreken en zorgen dat de borging
van het geleerde goed vormgegeven wordt.
Het mag helder zijn dat CoachNetwerk er voorstander
van is om in elk coachtraject minimaal één drie«
gesprek op te nemen.
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Wat ganzen
ons kunnen leren
Over elkaar stimuleren en samenwerken

N

Niemand werkt alleen. Als medewerker van een
organisatie werk je altijd min of meer samen met
anderen. Je bent onderdeel van één of zelfs meerdere teams. Maar werkt iedereen ook samen? In de
praktijk blijkt dat goed samenwerken hard werken is. Slechts
zelden kom je vanzelfsprekend met elkaar in een flow. En wat
is goed samenwerken eigenlijk precies? Wat is een goed of
een succesvol team?

efficiënt team te worden.’ Een goed team bestaat uit de juiste
mensen. Mensen die geschikt zijn voor de opdracht en
complementair zijn aan de anderen in het team. Leden van

Niemand werkt alleen,
maar werkt iedereen
ook samen?

Blijvend investeren in de ander
Als we het over teams hebben, bedoelen we dat er onderlinge
afhankelijkheid is en dat de leden een gemeenschappelijke
doelstelling hebben. Een leidinggevende zei eens: ‘Ik wil
met mijn team kunnen bespreken, uitspreken, afspreken en
aanspreken. Lukt dat allemaal, dan zijn we goed op weg een

een goed team besteden persoonlijke aandacht aan elkaar.
Ook is er aandacht en zorg voor de ontwikkeling van de
leden. Er worden bovendien goede afspraken gemaakt over
wie wat doet en wanneer. In een goed team is openheid en
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eerlijkheid van belang. Het is en blijft investeren in de ander:
wat zijn ieders kwaliteiten, wat is de ideale overlegvorm, wat
is ieders rol?

werkt. Teams waarin leden elkaar motiveren, zijn productiever. Om dat allemaal te bereiken, kan het inzetten van
teamcoaching soms handig zijn.

Ganzenvlucht
Wat dat betreft, kunnen mensen veel leren van ganzen.
Ganzen hebben een veel grotere vliegcapaciteit door in
V-formatie te vliegen. Iedere gans creëert opwaartse druk
met zijn vleugelslag, waar de ganzen die achter hem vliegen,
gebruik van maken. De ganzen die lekker meeliften op de

Wanneer teamcoaching inzetten?
Helaas wachten teamleiders of leidinggevenden vaak met het
inzetten van teamcoaching tot het moment dat er iets niet
goed loopt. Bijvoorbeeld bij samenwerkingsvraagstukken
of bij veelvuldig uitval van medewerkers. Met als resultaat
omzetverlies, kwaliteitsverlies en persoonlijk leed. Dat kan
voorkomen worden door teamcoaching op een eerder
moment in te zetten, bijvoorbeeld:

Idealiter heeft
elk team standaard
een teamcoach

–
–
–
–
–

bij de start van een nieuw (project)team
bij een zelf-organiserend team
bij reorganisaties en fusies
als incentive
wanneer er nieuwe vragen aan het team worden gesteld.

Idealiter heeft elk team standaard een teamcoach. Zo kan er
continu gewerkt worden aan de aspecten die een team een
succesvol team maken. De kosten worden terugverdiend door
minder uitval en hogere efficiëntie.

energie van degene voor hen, snateren naar de voorste als
aanmoediging om op snelheid te blijven. En wordt deze
voorste gans moe, dan gaat een andere gans voorop vliegen.
Op deze manier verbruiken ganzen veel minder energie
dan wanneer ze alleen zouden vliegen. Ze komen verder en
houden het langer vol.

Wat is teamcoaching, wat doet de teamcoach?
Teamcoaching is gericht op de verbetering van de onderlinge
samenwerking en op het tot ontwikkeling brengen van het
aanwezige potentieel. Bij teamcoaching begeleiden wij het
individueel én collectief leren van de leden van een team. De
essentie van het werk van de teamcoach is dat hij dit proces
begeleidt als een meervoudig partijdig begeleider, zonder op
de stoel van de leidinggevende te gaan zitten. Hij kijkt naar
wat niet altijd zichtbaar is, luistert naar wie praat en ziet

Samen beter
Als mensen een gezamenlijk doel nastreven, kunnen ze door
goede samenwerking van elkaars stuwende kracht gebruikmaken en zo gemakkelijker hun doel bereiken. Werk je in
een team, dan ben je afhankelijk van elkaars kennis, vaardigheden en ervaring. Het kan lonend zijn om de moeilijke taken
af te wisselen met wat makkelijker taken. En uit het intuïtieve
gesnater van ganzen blijkt dat een positief geluid stimulerend

Wij begeleiden bij teamcoaching het individueel
en collectief leren
diegenen die luisteren. De teamcoach heeft een scala van
interventies en instrumenten in huis die hij kan inzetten,
waarbij hij rekening houdt met de fase waarin een team zit.
Op deze manier leren de leden van een team elkaar beter kennen en de stuwende kracht van elkaar benutten om sneller en
met meer gemak het gezamenlijke doel te bereiken. Samen
«
zorgen ze ervoor dat werken leuk blijft en effectief is.
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If you do not think about the future, you cannot have one — John Galsworthy (1867-1933)

Accent op
collectieve
leerprocessen
en reflectie blijft

W

‘Boven’ bestaat niet meer en is gelijkwaardig geworden.
Functies binnen het team zijn verdwenen. Daarvoor in de
plaats bestaan rollen die binnen en buiten het team rouleren.
Er is over tien jaar een nieuwe taal ontwikkeld, die we nu nog
niet zo kennen: het begrip team is minder begrensd. Dwarsverbanden die betekenisvol zijn, gaan dan immers over de
grenzen van organisaties heen een rol spelen. Over tien jaar
is het in de communicatie vanzelfsprekend dat veel digitale en
robothulpmiddelen worden benut. Daarmee is afstemming
fysiek meer op afstand, maar qua emotie en beleving dichterbij.
Wat betekent dit voor de teamcoach? Het accent komt op
breed teamcoachen te liggen. Dat vraagt om snel schakelen
en ‘multileveling’. Snelle vragen vragen om snelle reacties,
soms kort en bondig. Er is afwisseling van fysiek nabij (‘plek der
moeite’, bespreken van dilemma’s en ambiguïteit ) en digitaal
nabij. Soms is er overleg met slechts één lid van het team als
de stem van het team.

Waar staat teamcoaching over tien jaar? We
vroegen het Marijke Lingsma, directeur Coachboulevard, auteur en inspiratiebron van het
eerste uur voor teamcoaching in Nederland.

Op dit moment is er veel aandacht voor transitiefasen van
zelforganiserende teams, waarbij reflectie op eigen teamhandelen en de relatie van het team met de omgeving centraal
staan. Over tien jaar is dit proces van reflecteren op eigen
ontwikkeling en prestaties vanzelfsprekend. Realiteitszin
en omgaan met onzekerheid gaan samen. Het ‘zaken doen
met boven’ (met de manager, dus) heet niet meer zo.

‘Over tien jaar is er een
nieuwe taal ontwikkeld’
Tuckman, met de vijf ontwikkelingsfasen, verdwijnt op de
achtergrond, er wordt meer gecoacht vanuit ‘minimal teamcompetences’. Het accent blijft op collectieve leerprocessen
en reflectie. Beeld- en belevingsleren krijgen meer aandacht.
Teamcoaching komt dichter bij organisatiecoaching met aandacht voor betekenisvol proceseigenaarschap (processen en
context) naast teamvolwassenheid. Reflectie van RvB-team,
directieteam, managementteam over controlemechanismen en
hun rol en bijdrage is cruciaal voor de duurzame ontwikkeling
van teams, die vanuit dwarsverbanden tot grote mogelijkheden
kunnen komen.
Waar mensen samenwerken, inspireren ze elkaar en komen
ze tot het creëren van nieuwe mogelijkheden. Maar ook ligt
miscommunicatie op de loer. En emoties in handelen. Teamcoaching blijft een boeiend proces als je snel kunt schakelen
en beschouwend met (eigen) onzekerheid weet om te gaan. «
Marijke Lingsma, directeur Coachboulevard
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Op de
vingers
van één
hand

Bij belangrijke overgangsmomenten, Oud & Nieuw of in hectische
tijden wil je vaak een pas op de plaats maken. Vragen stellen als:
waar sta ik nu en hoe kijk ik terug op de afgelopen tijd? Vragen die
«
je letterlijk op de vingers van één hand kunt (s)tellen.

Welke route
heb ik
gelopen?

Waar had ik een
hekel aan of wat
was vervelend?

Waar had ik een
commitment
mee?
Waar ben ik
trots op of was
ik blij mee?
Waar
was ik nog
klein in?
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Dreamteam of
realityteam?
Aanpak voor realityteam in vijf stappen
Tekst Margreet van Persie

I

Is met teamcoaching een dreamteam te maken? Margreet
van Persie aan het woord vanuit haar ervaring met overheidsteams over een aanpak voor individueel en collectief
teamleren.

Succesfactoren voor een dreamteam
De belangrijkste slaagfactor voor een team is een duidelijk en
aansprekend doel waarmee de betrokkenen zich verbonden
voelen en waaraan ze zich committeren.1 Daarnaast zijn er
nóg enkele succesfactoren, zoals de mate van psychologische
veiligheid: durven teamleden af te wijken van wat gangbaar

Het risico is dat hun
volledige potentieel
onbenut blijft
is, zonder daarbij een gevoel te hebben van angst, schuld of
schaamte? En ook: kunnen teamleden op elkaar rekenen,
komen ze gemaakte afspraken na? Is er sprake van structuur
en is er helderheid over de te realiseren doelstellingen?
Van deze factoren blijkt psychologische veiligheid het meest
belangrijk.2 Kenmerkend hiervoor is of mensen vrijuit vragen
durven te stellen. Durven ze openlijk om hulp te vragen?
Worden ideeën, fouten, leerervaringen of zorgen in openheid
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besproken? Is er angst voor een afwijzende reactie en een
negatief oordeel van de ander, dan houden mensen zich in,
passen zich aan, duiken onder het radarscherm. Het risico
is dat hun volledige potentieel onbenut blijft. Het moge
duidelijk zijn dat dat geen basis is voor een dreamteam.

Meervoudig partijdige teamcoach
Na een zorgvuldige selectie kiest deze opdrachtgever voor
een teamcoach van CoachNetwerk. Waarom deze keuze?
‘Jij was de enige die vanaf het begin aangaf dat je in
onze complexe situatie “meervoudig partijdig” was. Die
meervoudige partijdigheid heeft goed gewerkt. Zo kon je
met ons allemaal werken.’

Overheid en teamontwikkeling
Door de invloed van politiek of het ontbreken van échte
klanten is het voor de overheid vaak lastig om doelstellingen
voor een reorganisatie specifiek en meetbaar te maken. Door
het ontbreken van een duidelijke doelstelling (gekoppeld
aan omzet of klanttevredenheid) of een helder uitgangspunt
(bijvoorbeeld klantproces is leidend), gaat teamcoaching bij
overheidsinstanties vaak over ‘zachte’ aspecten.

Een moedige opdrachtgever. Hoe verleidelijk is het immers
om vanuit een leidinggevende positie iemand in te huren, die
samen met of vóór jou de klus gaat klaren.
Wanneer je als teamcoach daarin meegaat, realiseer je in
elk geval niet de succesfactor van psychologische veiligheid.
Meervoudige partijdigheid is een systemisch begrip,
zegt Choy.3 Hij maakt onderscheid naar:
–p
 ersonen: alle betrokkenen zijn de teamcoach even lief
–o
 pvattingen: de teamcoach heeft geen voorkeur voor
bepaalde opvattingen
–d
 e verandering: de teamcoach is onafhankelijk ten
opzichte van de gewenste verandering.

Een opdrachtgever
Een opdrachtgever binnen de overheid was op zoek naar
een teamcoach om met teamontwikkeling aan de slag te
gaan. Het team verkeerde in een realiteit van een reorganisatie, verandering van standplaats en werkplek, gedwongen
vertrek en natuurlijk verloop en ook nog eens een onderzoek
naar de cultuur. De werkzaamheden van het desbetreffende
team zijn vergelijkbaar met die van externe adviseurs in de
zakelijke dienstverlening. Maar sturingsprincipes uit de zakelijke dienstverlening werken niet omdat hier sprake is van
gedwongen winkelnering en hiërarchische posities en macht.

Deze houding van meervoudige partijdigheid werkt goed
bij teams in een complexe realiteit. Vanuit deze houding
begeleidt de teamcoach het team zodanig dat het leert
omgaan met de realiteit zoals die is. Van daaruit kunnen
vervolgstappen worden gemaakt. En misschien ontwikkelt
het team zich na verloop van tijd tot een dreamteam.

Centraal in de aanpak
staat de ontwikkeling van
persoonlijk leiderschap

Dreamteam?
Natuurlijk is het inspirerend om dingen ‘af te kijken’ van
dreamteams, hun visie en passie. Het lijkt aantrekkelijk om
in een team-tweedaagse daarvan iets te willen realiseren.
Een realityteam neemt (veel) meer tijd en onderneemt een
gezamenlijke reis vanuit de realiteit van het team met zijn
specifieke taak, unieke samenstelling en complexe context. »

De interne adviseurs zijn niet altijd voldoende toegerust
met (persoonlijke) adviesvaardigheden om de adviesrelatie
gelijkwaardig en productief te maken. Over en weer zijn beelden opgebouwd, die behulpzaam kunnen zijn en soms ook
frustrerend. In zo’n context blijken de doelstellingen diffuus:
wat is teamontwikkeling? De verwachtingen gaan richting
dreamteam, maar is dat reëel, gelet op de complexe realiteit?
Het team dat ik heb begeleid, was en is geen dreamteam.
Centraal in de aanpak stond de ontwikkeling van persoonlijk
leiderschap: veerkracht en openheid om met een lastige, niet
zelf gekozen realiteit om te gaan.

1

‘Het Geheim van teams’, Katzenbach & Smith.

2

Ontleend aan de uitkomsten van een jarenlang onderzoek binnen de Google

3

‘De vraag op het antwoord’, systemische interventies voor conflicten in

organisatie naar het geheim van high performance teams (Project Aristotle).
organisaties, drs Joep Choy.
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Aanpak voor realityteams
Op basis van deze en andere ervaringen heb ik een aanpak
ontwikkeld voor teams in een weerbarstige werkelijkheid. In
deze aanpak zijn de succesfactoren, de context en de rol van
de teamcoach verwerkt.

Stap 3 Individuele coaching
Drie individuele sessies voor elk teamlid, gericht op bewustwording van eigen patronen en op de ontwikkeling van het
volledige potentieel (model van de ‘Cirkel van 8’). De teamcoach werkt verder aan psychologische veiligheid.

Stap 1 Geïnformeerde toestemming
Kennismaking. De teamcoach geeft inzicht in de werkwijze.
De teamleden worden gelijktijdig en in openheid geïnformeerd. De teamcoach maakt meteen zijn meervoudige
partijdigheid waar.

Stap 4 Samenwerkingscoaching
Teamsessies van het team met een duidelijk en aansprekend
doel, verbinding en commitment (succesfactoren). Dit is de
realisatiefase na de individuele coaching. Het accent ligt op
eigenaarschap en oordeelsvrije feedback.

Stap 2 Interventie-interviews
Individuele interviews met alle teamleden, waarbij coachinterventies worden toegepast. Ze geven inzicht in blokkades
zoals aannames, oordelen, angst en cynisme. De teamcoach
creëert eerste stappen op weg naar veiligheid.

Stap 5 Doel- en resultaatgericht leren
Op weg naar structuur en helderheid over de doelstellingen
(succesfactor). En naar een doelgerichte overlegstructuur met
verschillende werkvormen, afhankelijk van het doel, zoals:
dagstart, weekevaluatie, brainstorm, intervisie, casuïstiek. «

6
Omdenken

8
Ik leid

5
Ontmoeten,
onderzoek
eigen aandeel

1
Verleden /
toekomst
2
V-Reflex /
emotionele
reactie

Onderzoek
aannames
en oordelen

Ik lijd
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7
Ontsluiten,
mogelijkheden
8
Oordeelsvrije
feedback /
verzoek / opbrengst

4
Vastzitten,
geen resultaat
3
Verzet, weerstand
tegen de realiteit
(moeten)

Introvertie

Niet iedereen
is een geboren
teamplayer
Je kent dat wel, een teamvergadering waarbij altijd dezelfde
mensen aan het woord zijn en waar altijd dezelfde mensen luisteren. Daarmee wordt vaak aan introverte mensen
voorbijgegaan. Terwijl zij vaak goed doordachte opmerkingen
hebben, ook al zijn ze minder aan het woord.
Voor de leidinggevende is het van belang dat hij beseft dat
introverte mensen andere kwaliteiten en eigenschappen
hebben dan extraverte mensen. Zo kunnen ze heel goed
alleen werken, zijn ze alerter en hebben ze gevoel voor
nuance. Maar ook ervaren ze prikkels heftiger en hebben
ze meer tijd nodig om op prikkels te reageren.

‘Mijn collega’s willen van alles van mij weten,
dat hoeft voor mij niet’
Wat is van belang?
Heb je introverte collega’s?
– zorg dat ze tijd en aandacht krijgen in teambijeenkomsten
– zorg dat er ook naar hen geluisterd wordt
–	oefen individueel of met het team in stiltetolerantie om de
stilte te laten duren, die introverten nodig hebben om tot
een inzicht te komen.
Ben je zelf introvert?
– neem de tijd om veel de natuur in te gaan
– trek je terug uit drukte
– werk af en toe alleen
–	lees eerder een goed boek dan dat je via social media
versnipperde informatie tot je neemt.

«
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Uitgelezen!

De coaches van CoachNetwerk hebben verschillende
boeken geschreven over onderwerpen die zij in
coaching gebruiken. Hieronder een kleine selectie.

RET in actie
door Alice Zandbergen

De sleutel tot succes
door José Mark

Met RET (Rationele
Effectiviteitstraining of Rationeel
Emotieve Therapie)
kun je heel gericht
het proces doorgronden van het
veranderen van
overtuigingen die
je belemmeren. Het
ctisch model
is een handzaam, eenvoudig dida
zeker zal
met een concreet stappenplan dat

Het Praktisch handboek
voor persoonlijke
ontwikkeling, De Sleutel
tot succes is een werkboek waarmee je zelf
het pad van persoonlijke
groei en ontwikkeling
kunt bewandelen.
Door het boek te volgen en de opdrachten in het
werkboekgedeelte te volbrengen, kom je tot
transformerende inzichten.

aanspreken.
e groepsIn dit boek vind je 40 inspirerend
.
RET
oefeningen die gebaseerd zijn op

Verbaal judo
door Hennie de Kler

Verbaal judo leert
je de basisprincipes
van een gesprekstechniek die op een
prettige en relatief
eenvoudige wijze
bedekte aanvallen
kan neutraliseren.
Die techniek is afgeleid van de prin
cipes
van oosterse vechtsporten: soepel
meebewegen met je tegenstander en som
s
helemaal uit het ‘gevecht’ stappen
.

Ondernemerschap
voor coaches
door Chris Laarman

Coaches, trainers,
maar ook kunstenaars
en artiesten zijn niet
vanzelfsprekend in de
wieg gelegd als ondernemer. In algemene zin
kan dit boek beschouwd worden als een inleiding op
ondernemerschap voor niet-ondernemers.
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De meester en de drie dienaren
door José Mark

Constructief
communiceren
als specialist

eenDit boek behandelt een uitermate
nd
voudig en tegelijkertijd veelomvatte
s
men
elk
dat
aat
concept dat ervan uitg
n
leve
n
eige
r
de meester is in zijn of haa
je
dat
en
daartoe
drie
dienende
krachten
tot je beschikking
hebt: je
lichaam,
je gevoel
en je
ratio.

door Charlotte van den Wall Bake

De manier waarop
we communiceren is
– meestal onbedoeld –
minder efficiënt dan we
zouden willen. Ook in de
professie van medisch
specialist staat communiceren centraal. Je kunt
veel winst behalen wanneer je jezelf bewust bent van
het effect van je gedrag op je omgeving en hoe je hierop
kunt anticiperen.

En toen kwam jij nog
door Margje Duursma

Dit boek maakt glashelder wat het
betekent om een nakomer te zijn.
En
tegelijkertijd werpt het nieuw lich
t op
de plaats van de
andere kinderen
in een gezin.
Daarmee is het
zowel interessant
voor wie om persoonlijke redenen
belangstelling
heeft voor dit
onderwerp als
voor wie zich er
beroepshalve in
wil verdiepen.

Ambitie met
een grote M
door Maleene de Ridder

Als je geneeskunde
gaat studeren, heb je
grote dromen en
ambities: je wilt
mensen helpen en
beter maken, goed
worden in je vak, een
echte bijdrage aan de maatschappij leveren. Toch ervaren vrouwelijke artsen soms, als zij wat verder komen
in hun loopbaan, dat die ambities zwaarder gaan vallen
of door alle drukte langzaam uit beeld verdwijnen,
zeker wanneer zij ook kiezen voor een gezin.

Heeft u belangstelling voor één of meerdere van
deze boeken? Via de site www.coachnetwerk.nl
kunt u ze gemakkelijk bestellen.
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Het versterken van
de communicatieve
zelfsturing
Over duurzame inzetbaarheid
‘Enexis heeft sinds 2014 een nieuw beleid ingevoerd om
boventalligheid te voorkomen. Beleid waarbij de focus
ligt op begeleiding van werk naar werk met de juiste
ondersteuning en het beschikbaar stellen van tijd en geld
voor de ontwikkeling van de medewerker. Mijn afdeling
was een van de eerste afdelingen waar het zogeheten
Duurzaam Inzetbaarheid+ werd geïntroduceerd vanwege
afnemend werk.’

Tekst Benoît Hameleers

W

We werken steeds langer. Was de gemiddelde
leeftijd waarop we met pensioen gingen in 2007
nog 62 jaar, in 2014 was deze gestegen naar
64,1 jaar (1). Welke consequenties heeft dat voor
organisaties en werknemers? En welke rol kan coaching
hierbij spelen? Benoît Hameleers, coach bij CoachNetwerk,
heeft hier ervaring mee en deelt die met ons.

‘Waar men voorheen sceptisch was over dit beleid, kan
ik nu na twee jaar zeggen dat het een heel mooi proces is
geweest met een geweldig resultaat. Van de 120 FTE zijn we
gekrompen naar 63 FTE in twee jaar tijd. En uiteindelijk zijn
maar 17 FTE boventallig geworden. 17 FTE klinkt veel, maar
als je weet dat de doelgroep 60+ is en bestaat uit buitendienstmedewerkers, dan valt het echt heel erg mee.’

Uit het leven gegrepen
Mijn vader was 56 jaar toen hij met pensioen ging, dezelfde
leeftijd die ik dit jaar zal bereiken. Als zelfstandig coach en
trainer hoop ik echter zeker tot mijn 67e actief te blijven.
Mijn plan is om steeds meer te gaan coachen in verhouding
tot trainen en interim-opdrachten. Wellicht zal ik langzaam
afbouwen en wie weet, blijf ik ook nog actief na mijn 67e.
Ik heb dat – los van gezondheid – geheel in eigen hand.

‘Wat heeft goed gewerkt? We hebben diverse workshops
gehouden met Benoît Hameleers. Onder andere workshops
voor 50-plussers, waarbij bewustwording werd gecreëerd
over hun situatie (ook een stukje rouwverwerking), hun rol
en vooral hoe zij zelf weer in de lead kunnen komen. Ik kon
zien na de workshops dat er wezenlijke dingen veranderden.’
‘Men vond rust door acceptatie en kwam hierna in de actiemodus. Er werden CV’s gemaakt en sollicitatiegesprekken
geoefend. En met een geweldig resultaat. Een jaar eerder
dan de planning werd de doelformatie bereikt. Beter dan ik
ook had durven hopen.’

Maar hoe is dat wanneer je in een organisatie werkt, waar
je minder of geen invloed hebt op je eigen takenpakket en
de omvang van je betrekking? Hoe blijf je scherp, energiek,
enthousiast? Welke carrièrestappen kun en wil je nog zetten
en werkt je organisatie daaraan mee? En hoe zorgt de organisatie ervoor dat hun ervaren werknemers op de juiste plek
zitten waar maximaal gebruik kan worden gemaakt van de
senioriteit, ervaring en loyaliteit. En wat kan de organisatie
doen om haar werknemers scherp, energiek en enthousiast
»
te houden?

Miriam van Heeswijk,
Manager Consument Buitendienst, Enexis
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Schijf van vijf
Samen met bedrijven heeft het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid een schijf van vijf succesfactoren
geformuleerd voor de organisatie en de werknemers.
Deze schijf bestaat uit:
– de betrokkenheid van medewerkers stimuleren
– 	het werk van medewerkers goed organiseren,
hen faciliteren om optimaal te functioneren
– 	de medewerker ondersteunen bij het verkrijgen
en onderhouden van gezondheid
– 	de mogelijkheid bieden voor verdere ontwikkeling
door scholing en training
– 	medewerkers regelmatig een APK-gesprek aanbieden
om hun loopbaan, carrièrekansen en functioneren nu
en in de toekomst te bespreken.

Communicatieve zelfsturing
Coaching richt zich op het ontwikkelen en versterken van
deze vaardigheden. Dit gebeurt door te coachen op de ‘communicatieve zelfsturing’ van de werknemer (2). Het versterken
van de communicatieve zelfsturing leidt ertoe dat de werknemer in staat is om negatieve gevoelens om te vormen tot een
positieve en actieve houding. Door te coachen op het herkennen van aannames en overtuigingen zal de coachee ervaren
dat altijd de mogelijkheid bestaat om anders te handelen.

Het resultaat van
coaching is een
werknemer die een
duidelijk toekomstperspectief heeft

Plezier en effectiviteit
Deze schijf van vijf gaat vooral uit van interventies en instrumenten die je als bedrijf kunt ontwikkelen en inzetten. Het
resultaat van deze schijf van vijf is een gelukkige medewerker. Hij is namelijk meer betrokken, creatiever en daardoor
productiever. Vanuit mijn eigen ervaring in het coachen van
oudere medewerkers onderscheid ik een aantal vaardigheden
die van groot belang zijn om als oudere werknemer met veel
plezier en effectiviteit te blijven werken. Of die bepalend zijn
om de arbeidsmobiliteit te vergroten, intern of extern.

Ook zal de werknemer uit de passiviteit blijven of komen.
Daarnaast zal de coaching focussen op het gewenste
toekomstperspectief en dit perspectief terugbrengen tot
de kern. Ervan uitgaande dat je succesvoller bent als je alle
(toekomst)mogelijkheden weet terug te brengen tot wat je
werkelijk wilt en kunt.

Arbeidsmobiliteit vergroten
Flexibiliteit	het vermogen om in een
veranderende omgeving
optimaal te blijven functioneren,
het vermogen om mee te bewegen
zonder het plezier te verliezen.

Succesvolle duurzame inzetbaarheid
Het resultaat van coaching, individueel of via teamcoaching,
is een werknemer die zich bewust is van zijn huidige positie
in het bedrijf. Die een duidelijk toekomstperspectief heeft
én die vaardigheden heeft ontwikkeld om via communicatie
vorm te geven aan dit perspectief. De betrokkenheid van de
leidinggevende en de HR-manager bij de coaching van de
medewerker kan een katalysator zijn voor een succesvolle,
«
duurzame inzetbaarheid van de medewerker.

In beweging blijven	het vermogen om niet ‘bij de
pakken neer te zitten’ maar steeds
oplossingen en alternatieven na
te streven.
Doorzettingsvermogen	het vermogen om met teleurstellingen om te gaan, om deze te
herkennen en vervolgens actie
(= beweging) te ondernemen.
Doelgerichtheid	het vermogen om een duidelijk
perspectief te creëren en hiernaar
te handelen.
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(1)

Bron: CBS

(2)

Levensloopbeleid, dr. P.P.J. Houben, 2002

Duurzame inzetbaarheid

‘Wat wij geleerd hebben, is dat als we nog iets anders
willen in onze carrière, we dit zelf moeten regelen.
De meeste oudere werknemers willen hier hun tijd
nog uitzingen. We hebben geleerd dat je niet in oude
gewoontes moet blijven hangen maar je moet
aanpassen aan de nieuwe ontwikkelingen.’
‘We moeten erkennen dat de organisatie veranderd is,
er is geen weg terug. Laat oude dingen los en ga mee in
het nieuwe. De oudere werknemers zouden het liefste
zien dat er meer vertrouwd wordt op hun deskundigheid:
laat de targets los en laat ons vrij in onze beslissingen
en in hoe wij ons werk doen.’
‘Het was een leuke cursusdag waar wij van hebben
geleerd: bij alles wat je doet, in je werk of privé,
jij beslist, jij hebt het stuur in handen.’
Frans Sonderman
Marinus van Falier
medewerkers Consument Buitendienst, Enexis
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Vertrouwen en
een gevoel van
vrijheid

I

‘In onze organisatie werken we met een integraal
managementsysteem. Dat wil zeggen dat de leidinggevenden HR-gerelateerde vragen als eerste behandelen
en ontwikkelingswensen met medewerkers bepalen.
Samen met P&O stellen ze vast of er bijvoorbeeld een
coach- of ontwikkelvraag is. We gaan niet op de stoel van
de coach zitten, maar proberen in een gesprek boven tafel
te krijgen wat de knelpunten zijn. Die leggen we voor aan
CoachNetwerk.’ Aldus Arvid van Saane, hoofd P&O en
Juridische Zaken bij NOC*NSF.

Arvid van Saane is van origine opgeleid als jurist.
Na negen jaar advocatuur koos hij voor het
bedrijfsleven. Hij werkt nu vijf jaar bij NOC*NSF.
Arvid over Lidwien en José: ‘Wat ik bijzonder vind,
is dat ze heel verschillend zijn qua persoon, maar
dat ze goed bij elkaar passen. Ze zijn heel eigen en
blijven dat ook. Een goede aanvulling op elkaar.’
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‘Is de vraag coachbaar?’
Het team van Arvid is een kleine, overkoepelende afdeling.
Hier stemmen ze beleid af samen met de leidinggevenden
en begeleiden de grotere verandertrajecten. Ook wordt er
overlegd over afwijkende situaties. Alle normale P&O-zaken
zijn ingebed in een perfect informatiesysteem met alle regelingen, formulieren en dossiers makkelijk vindbaar bij elkaar.
En met alle P&O-processen. Arvid: ‘Leidinggevende en medewerker overleggen of er een opleidings- of ontwikkelbehoefte
is, of wellicht een coachvraag. Met José of Lidwien bespreken
we dan of de vraag coachbaar is. Of de vraag binnen een aantal coachcontacten te behandelen is. En of we in die periode
flinke stappen kunnen zetten. Zo niet, dan is er wellicht iets
anders aan de hand. Vervolgens worden alle randvoorwaarden, procesafspraken en kosten van tevoren afgetikt.’

alle coaches zijn gecertificeerd. Dat geeft mij het gevoel dat
het goed komt, los van juridische en contractafspraken.’
Deskundigheid delen
‘Voor de medewerker is de situatie uniek dat hij op basis
van zijn coachvraag meerdere coaches aangeboden krijgt,
met wie hij een gesprek heeft. Dat geeft hem de ruimte om
te kiezen wie bij hem past. Om het coachtraject in te gaan
met iemand met wie het klikt. Dat persoonlijke en die
vrijheid zijn belangrijke kernwaarden van CoachNetwerk.

Ruimte om te kiezen
en om belangrijke
onderwerpen
te bespreken

Een vertrouwd gezicht
‘CoachNetwerk is ons eerste aanspreekpunt voor coachvragen. Alleen als het om een heel specifieke situatie gaat of om
fysieke knelpunten, zoeken we een andere aanbieder. Onze
keus is gebaseerd op vertrouwen en op het gevoel van ruimte
en vrijheid. Dat vertrouwen is in eerste instantie ontstaan
door persoonlijk contact. Een paar keer per jaar spreken we
elkaar live. Daardoor heb ik een gezicht bij de persoon. Ook
kunnen we elkaar meer aandacht geven; er is ruimte om
belangrijke onderwerpen te bespreken. Zo leerden we elkaar
kennen en werden Lidwien en José vertrouwde gezichten
in plaats van anonieme accountmanagers. Een goede basis
voor een vertrouwensrelatie. Daarbij is onze ervaring dat de
coachvraag altijd wordt beantwoord – zij nemen de regie. En

Een meerwaarde vind ik overigens ook de nieuwsbrieven
die ik van hen krijg. CoachNetwerk biedt denkrichtingen aan
en houdt me op de hoogte van algemene trends in het vak.
Daardoor krijg ik het gevoel dat ze altijd up-to-date zijn en
zich intensief bezighouden met kennis vergaren en kennis
delen. Terwijl ze dat nooit opdringerig doen. De toon is altijd
heel plezierig. Ik heb niet heel veel ervaring met coaches,
«
maar zij komen zonder meer uit de goede hoek.’
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José en Lidwien:
een complementair duo

D

De verschillen zijn groot. Tussen tien jaar geleden
en nu. Tussen Lidwien en José. Tijdens hun gesprek
komt dat steeds weer terug. José is van het overzicht,
Lidwien van de kleine details. Waar dat in het begin
van de samenwerking nog zoeken was, beschouwen ze het nu
als hun grote kracht. ‘We kwamen erachter dat we gebruik
kunnen maken van elkaar, dat we elkaar aanvullen. Voor een
goede samenwerking is het belangrijk om verschillend te
zijn.’ Lidwien en José: enthousiast, betrokken, nadenkend,
doordenkend, empathisch. En al tien jaar de drijvende
krachten achter CoachNetwerk.

die aan zijn pensioen toe was, zocht ik een partner die zich
helemaal in dit idee kon vinden en met wie ik het bedrijf kon
uitbouwen. Iemand suggereerde om Lidwien eens te polsen.
Ik kende haar wel op afstand. Ze was ook werkzaam als coach
én ze was bestuurslid van de NOBCO. Ik heb er nooit spijt
van gehad om met haar CoachNetwerk verder uit te bouwen!’
Lidwien: ‘De fundamenten lagen er al flink. Jullie hadden de
hele organisatie opgetuigd. Er was met coaches onderhandeld, er lagen contracten, er was een logo ontwikkeld. Over
iedere puntkomma was nagedacht. Alleen de opdrachten
waren incidenteel. José en ik hebben samen het huis
gebouwd op die fundamenten.’

Hoe zijn jullie op elkaars pad terechtgekomen?
José: ‘Wij zijn CoachNetwerk begonnen omdat we het belangrijk vonden (en vinden) dat alle organisaties in Nederland
toegang kunnen hebben tot de kwalitatief beste coachprofessionals. We hebben daaromheen een proces ingericht zodat
het voor die organisaties makkelijk wordt gemaakt om dat
te realiseren. Omdat ik dit idee met iemand ontwikkelde

José: ‘Gewoon begonnen met bellen. Maar veel nieuwe
klanten kwamen via via. Ons netwerk met coaches was een
uniek concept. Dat was nog nooit door iemand op deze manier gedaan. Dus dat trok de aandacht. De eerste grote klant
was Capgemini en voor we het wisten waren we een bedrijf.’
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belangrijk dat de dingen kloppen. Past het bij onze uitstraling, bij onze opdrachtgever, bij de coachee, bij de coach? Is
het doordacht? Past het in het grotere geheel?’

José: ‘Weet je wat leuk is?
Bij een eerste gesprek
leunt onze gesprekspartner vaak naar de
één of de ander. Doordat
wij verschillend zijn,
voelt meestal iedereen
zich wel bij ons thuis.’

Hoe bewaken jullie die kwaliteit?
Lidwien: ‘Daar besteden we elke dag aandacht aan, we houden elkaar scherp. En twee keer per jaar stappen we uit het
bedrijf voor een creatiedag. We gaan dan naar een plek die
we beiden niet kennen en maken het hoofd leeg om het
vervolgens te vullen met plannen voor het komende jaar.’
José: ‘We filosoferen, doen ideeën op, maken plannen, bespreken onze waarden. Je moet af en toe even stilstaan. Dat
koppelen we aan een thema. Dit jaar is dat bijvoorbeeld ons
eigen leiderschap. Daar praten we over op zo’n creatiedag.
Ook naar buiten toe willen we er meer staan. Nog meer de
rol pakken die we hebben en nog meer en duidelijker aan het
stuur staan. Ik vind het leuk op welk niveau we nu presteren.
We hebben ons eigen potentieel ontwikkeld. Daar zijn we
trots op. We doen al jaren op eigen kracht zaken. Dit hebben
we in huis. Nu willen we weer een nieuwe stap maken als
directeur van dit bedrijf.’

Wat waren jullie verwachtingen?
Lidwien: ‘Ik wist niet goed wat ik kon verwachten. Wat me
aantrok, is dat het bedrijf over coaching in alle facetten gaat.
Het betreft sec het coachen – individueel en team- en
organisatiecoaching – en óók de zaken eromheen: hoe
ontwikkeling binnen organisaties goed vorm te geven, hoe
zet je coaching goed in de etalage, artikelen schrijven en
overstijgend denken. Qua samenwerking had ik ook geen
concrete verwachting. Omdat José en ik alleen een werkrelatie hadden en geen historie met elkaar, startten we vrij
blanco ten opzichte van elkaar. Overigens begonnen we de
samenwerking met een hoofdpijndossier en in zo’n situatie
merk je snel wat je aan elkaar hebt.’

En hoe ziet de toekomst er dan uit?
Lidwien: ‘Ik wil trots blijven op het werk dat we leveren en op
het bedrijf dat we bouwen. Onszelf verder ontwikkelen, met
mooie mensen werken en verder groeien. De goede dingen
wil ik behouden.’
José: ‘Mijn droom is dat CoachNetwerk in ons vakgebied de
household name wordt: een gevestigde naam waar je niet om
heen kunt. De eerste en enige waar je als bedrijf aan denkt
«
wanneer je een coach nodig hebt.’

José: ‘Voor mij was het een nieuw begin. Ik vond het leuk om
met een vrouw te gaan samenwerken. Het was fijn om uit
de schaduw van de medeoprichter te komen. We waren nu
samen directeur en dat voelde goed. We zijn samen in die rol
gegroeid.’
Lidwien: ‘De verschillen blijven, maar waar we elkaar steeds
weer in vinden is in de kwaliteit die we neer willen zetten.’

Lidwien: ‘Een coachee
mag altijd met twee
coaches kennismaken
om te kijken met wie
de beste klik is. Vaak
krijg ik terug dat het
een moeilijke keus
was omdat beiden zo
goed zijn. Dat maakt
mij nou blij.’

Wat verstaan jullie precies onder kwaliteit?
José: ‘Wat dat is kwaliteit? Zorgvuldig en doordacht kijken
naar wat echt nodig is. De opdrachtgever komt met een
vraag, maar dat hoeft niet de juiste vraag te zijn. Is dit wat
nodig is of moet het iets anders zijn? Ik zie kwaliteit als
verder kijken dan het verwachte antwoord.’
Lidwien: ‘Voor mij is kwaliteit doen wat we zeggen. Eigenlijk
kom ik op dezelfde woorden als José: zorgvuldig zijn, zien
wat nodig is voordat een ander dat bedacht heeft. Ik vind het
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Aangenaam!
De coaches van CoachNetwerk werken door heel Nederland. Wij stellen ze graag aan u voor.

Het getuigt van kracht
om op het toppunt
van stress
rust in te bouwen

Alexander Vreede
Driebergen
Alice Zandbergen

Caroline Blok

Nijmegen

Zevenhuizen
Annemiek Rozemond

Benoît Hameleers

Hilversum

Maastricht

Charlotte van den Wall Bake
Hans Fibbe

Amersfoort

Deventer
Chris Laarman

Loeke Richter

Zoetermeer

Amsterdam

Hennie de Kler

Inge Hageman

Jacob van Hemmen

Leiden

Roermond

Woudrichem

Begeleiden
om
tot bloei
te brengen

Ingrid Isphording
Den Bosch
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Wij zijn
een groep
van coaches
met zoveel
kwaliteit…
Dat zou ik
niemand willen
onthouden

Jacoba Van Egmond
Lisse

Jeroen de Bruin

José Mark

Amsterdam

Doornenburg

Janine Stolvoort
Groningen

Ook zelf
geregeld
in de spiegel
kijken
Maleene de Ridder
Enschede
Frans Besselink
Vught

Marcel Jansen
Maarssen

Lidwien Kamp
Utrecht

Michel La Poutre
Den Haag
Margje Duursma

Robert Wouterse

Marike Dirkx

Marieke Jellema

Smallebrugge

Nijmegen

Nijmegen

Apeldoorn

Mieke Degenaar
Ophemert

Mensen hebben
vragen, waar
kunnen ze
terecht?

Odile Seebregts

Paul Vinken

Margreet van Persie

Woerden

Eelde

Den Haag
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Young potential

Young potentials
zijn de persoonlijke
investering waard!

L

Parels tot bloei laten komen
De inhoudelijke kennis bij young potentials is zonder uitzondering goed. Daar mankeert niks aan. Aan de zogeheten
‘soft skills’ is echter vaak veel minder aandacht besteed.
In elke organisatie zou het ontwikkelen en begeleiden van
jong, aanstormend talent een belangrijk aandachtspunt
moeten zijn. Wanneer deze pareltjes niet voldoende begeleid
worden, komen ze niet tot bloei of gaan ze weg en dat is
in beide gevallen zonde.

‘Loeke Richter, een van de coaches van CoachNetwerk, heeft mij enorm geholpen met het
vergroten van de effectiviteit van mijn leiderschap.
Met als basisingrediënt “vertrouwen” heeft
Loeke mij in staat gesteld om een link te leggen tussen
historische gebeurtenissen, mijn grootste angst en
daaruit voortvloeiend gedrag.’
‘Door enerzijds goed te luisteren (met name naar wat
ik niet uitsprak) en anderzijds scherp door te vragen
op voor mij gevoelige onderwerpen. Ik ben nu veel
bewuster bezig met mijn manier van doen en ben in
staat om tijdig te anticiperen op bepaalde situaties.
Ik kan dan voor ander gedrag kiezen.’

Om de leider van
morgen te worden,
is ontwikkeling van
human skills van belang

‘Natuurlijk is het lastig om patronen die in meerdere
jaren zijn ingesleten, te doorbreken. Maar bewustwording is een belangrijke eerste stap. Ik besteed
tegenwoordig veel meer tijd aan zelfreflectie. Om hier
vervolgens lessen uit te trekken, waar ik in de toekomst
weer mijn voordeel mee kan doen.’

Rijping naar volwassenheid
Wil de young potential van vandaag uitgroeien tot de leider
van morgen, dan is het faciliteren van ontwikkelstappen
zetten op het vlak van eigen leiderschap, communicatie en
mentale weerbaarheid onontbeerlijk. HR of de directie van
organisaties bieden deze groep vaak training en mentorschap
om hun potentieel zo veel mogelijk te laten groeien. Maar het
is minstens zo belangrijk om te leren reflecteren op eigen
motivatoren en gedrag. Rijping naar volwassenheid. Door
effectieve coaching op onbewuste gedachten en gevoelens
kunnen young potentials de volgende stappen zetten in groei.
«
Dus ook hun potentieel groeit.

‘Daarnaast heeft Loeke mij een aantal zeer praktische
tips gegeven rondom het in balans brengen én houden
van de relatie tussen werk en privé, waar ik nog elke dag
plezier van heb.’
Sander Mulder, director Deals PwC
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E-coaching
Het gebruik van e-coaching is langzamerhand een vanzelfsprekend ontwikkelinstrument in organisaties geworden.
Zowel in de variant van een zuiver e-coachtraject of in
combinatie met face to face coaching.
Typerend voor e-(mail)coaching
– Het contact kan plaatsvinden waar en wanneer jij wilt.
–	De hoge frequentie van contactmomenten heeft een
hoge betrokkenheid bij het eigen coachproces tot gevolg.
–	Het asynchrone aspect zorgt ervoor dat de coachee
(én de coach) langer na kan (kunnen) denken over de
respons en de formulering ervan. Ze kunnen zelfs
tussendoor anderen raadplegen.

Coaching waar en
wanneer jij wilt
Werkzame elementen
–	Schrijven over gebeurtenissen draagt bij aan de cognitieve
en emotionele verwerking ervan.
–	Het herlezen helpt in het reflectieproces en het achteraf
teruglezen werkt uitstekend als terugvalpreventie.
–	Het gepland zetten van kleine actiestappen, waarmee
de moeilijkheidsgraad afneemt en het aantal succes«
ervaringen toeneemt.
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Marieke Jellema, Inge Hageman, Maleene de Ridder en Margreet van Persie (vlnr) zijn als organisatiecoaches goed op elkaar ingespeeld.
Bij elke vraag kunnen zij in (wisselende) tweetallen de veranderingen vanuit grote expertise en met hoge kwaliteit op coachende wijze uitstekend begeleiden.

Organisatiecoaching:
dialoog en zelfreflectie als kernbegrippen
bij organisatieverandering

Tekst Inge Hageman, Marieke Jellema, Maleene de Ridder en Margreet van Persie

D

De ontwikkelingen in onze samenleving gaan snel
en vragen van mensen in organisaties veerkracht
en inventiviteit. Het blijkt niet meer te werken als
de leiding een visie ontwikkelt, de koers bepaalt en
antwoorden formuleert. Snel veranderende concurrentieverhoudingen, sterk wisselende consumentenbehoeften,
toenemende (inter)culturele diversiteit, 24/7 (deel)economie
en bezuinigingen … ze maken het noodzakelijk om met elkaar
nieuwe wegen te vinden. Voor duurzame resultaten zijn
andere competenties nodig bij de leiding en bij medewerkers.

‘We moesten stoppen met de baas te zijn. We voelden dat
wij niet langer alle antwoorden hadden. Door los te laten,
ontstond er ruimte voor onze medewerkers en voor
vernieuwende zienswijzen.’

Aanpassen nodig
Ook al is iedereen in een organisatie ervan overtuigd dat
‘het anders moet’, toch verlopen veranderprocessen vaak
moeizaam. Beoogde resultaten blijven uit. Leidinggeven aan
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veranderingen is dus een enorme uitdaging. Een duurzame verandering ontstaat doordat medewerkers zich
bewust worden van bestaande denkpatronen. Door herijking
van de manier van kijken naar zichzelf, naar anderen en
naar de context. Veranderen is een proces dat zich voltrekt
in mensen, ongelijktijdig, ongepland en voor iedereen verschillend. Er zijn geen blauwdrukken die ‘uitgerold’ kunnen
worden. Wel kunnen we het proces faciliteren, zodat zich een
individueel én collectief leerproces (parallel) ontwikkelt.

Directie als rolmodel
Over de cultuur bespreekbaar maken
met Management Drives

Dialoog en zelfreflectie
In ons werk ervaren wij de veranderkracht van de dialoog.
Keer op keer. Het met elkaar delen van inzichten en drijfveren heeft een groot effect op de motivatie, het vertrouwen
en het gevoel van verbinding. En uiteindelijk op de daadwerkelijke acties van mensen. Dialoog en zelfreflectie op
eigen handelen zijn belangrijke kenmerken van lerende en
zichzelf ontwikkelende individuen, teams en organisaties.
Zij vormen de sleutel naar het omgaan met een voortdurend
veranderende wereld.

Jan belt. Hij is voorzitter van de Raad van Toezicht en
vertelt dat zijn directie niet ‘on speaking terms’ is. Of wij
de directieleden willen begeleiden. De directie wil zelf de
‘lucht klaren’ en spreekt met meerdere bureaus. Als wij
worden gekozen, wordt de directie onze opdrachtgever.
Drijfveren in kaart brengen
In het eerste gesprek worden zakelijke observaties en
feiten uitgewisseld. De spanning is te snijden. Als we dit
benoemen, volgt een emotionele woordenwisseling.
Na deze eerste uitwisseling stellen we voor om met
Management Drives aan de slag te gaan. Een methode
die drijfveren in kaart brengt en de verschillen tussen
de directieleden bespreekbaar maakt. Als er ruimte is
ontstaan om te luisteren, bespreken we de verantwoordelijkheid van de directie als leiding van de organisatie.
De wijze waarop zij met elkaar omgaan, fungeert immers
als rolmodel voor de organisatie (of je wilt of niet). En zo
gaan we een traject in waarbij eerst gewerkt wordt aan
wederzijds begrip, daarna aan individuele leerdoelen.

‘Wij hebben de organisatieverandering als leertraject
benaderd. Fouten maken mocht. We accepteerden dat je
drie stappen vooruit kunt gaan en dan weer één terug.
Dit betekende jezelf tegenkomen, leren vertrouwen
en loslaten.’

Coachend begeleiden
Organisatiecoaching draagt bij aan het realiseren van betekenisvolle verandering in een organisatie. Medewerkers
worden op verschillende niveaus begeleid om te doen en te
leren wat nodig is om de organisatiedoelen te bereiken. Wij
gaan er daarbij vanuit dat iedereen in het veranderproces
beschikt over zijn en haar eigen kennis, ervaring en wijsheid.
Onze begeleiding is erop gericht dat mensen zich toegerust
voelen voor toekomstige situaties. Wij zijn niet de adviseurs
die ‘het weten’ en de plannen helpen uitrollen. Wij begeleiden
op een coachende manier, waarbij wij de ruimte en veiligheid
creëren waarin mensen zelf verantwoordelijkheid nemen.
»
Een investering in de toekomst!

Verschil maken door in beweging te komen
Vervolgens bespreken we organisatiethema’s en praktische oplossingen tot en met verheldering van rollen in
samenwerking met de Raad van Toezicht. En uiteindelijk
gaat de directie met de medewerkers aan de slag om
de cultuur bespreekbaar te maken. De openheid die de
directieleden onderling weten te bereiken, is een katalysator voor de organisatie. Commerciële uitdagingen,
werkprocessen en communicatie grijpen op elkaar in en
worden aangegaan en verbeterd. Het is bijzonder om
te zien hoe de directie het verschil kan maken voor de
organisatie door zelf in beweging te komen.

‘Maak duidelijk wat de ambitie is, beter nog: zorg dat
je de ambitie gezamenlijk formuleert. Deze ambitie,
dit doel, werkt als een magneet: het moet energie geven
en ja, het mag uitdagend en spannend zijn.’
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Draagvlak voor koerswijziging
Over dialoog en open space
Een landelijke vereniging staat voor een koerswijziging als
gevolg van maatschappelijke veranderingen. De vereniging
kent al jarenlang een beleid en een cultuur van ‘centraal
bepaalt’ en ‘lokaal volgt en voert uit’. Het nieuwe, landelijke bestuur wil daar verandering in brengen vanuit een
nieuwe visie en missie.
Interventiegesprekken
Het bestuur onderkent dat het essentieel is om verbinding
te maken met de leden. En te zorgen dat een proces op
gang komt waarin regionale afdelingen van elkaar kunnen
leren. De bestuursvoorzitter vraagt ons hierbij te helpen.
We starten met interventiegesprekken met de voorzitter,
de directeur en het landelijke bestuur. De volgende stap
is een landelijke beleidsdag die door opzet en programmering een voorbeeld is van de nieuwe visie met aandacht
voor luisteren en leren. Het beoogde resultaat van deze
dag is draagvlak creëren bij sleutelpersonen voor de
nieuwe koers, de keuze van een aantal concrete vernieuwende projecten en commitment aan deze projecten.
Resultaat bereikt
Gedurende twee dagdelen trainen wij acht regiocoördinatoren in het begeleiden van een dialooggesprek. De
beleidsdag bestaat uit twee onderdelen: dialooggesprekken en werkgroepen. De dialogen vinden plaats aan acht
ronde tafels met aan elke tafel acht deelnemers en een
door ons getrainde begeleider. De dialoog wordt afgesloten met ieders eigen concrete bijdrage aan de verandering.
Die bijdragen worden gevisualiseerd en in de zaal opgehangen. Daarna vormen de deelnemers werkgroepen waarin
wordt gewerkt aan enkele concrete thema’s die uit de
dialogen zijn gekomen. De werkgroepen ontstaan met
behulp van de ‘open space’-methodiek. Deze methode
gaat uit van aanwezige positieve energie en commitment.
Het beoogde resultaat wordt bereikt. De vereniging zet
een belangrijke stap voorwaarts. Dialoog en open space
zijn ‘large scale’-interventies voor grotere organisaties
en groepen.
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Geel stimuleert,
groen maakt
rustig, rood
enthousiasmeert

J

Jaren geleden hebben wetenschappers uit de VS een
onderzoek gedaan naar het effect van kleur op de
stemming van mensen. Hun doelgroep toentertijd:
gevangenen binnen een zwaarbewaakte omgeving.
De niet zo lieve inwoners van deze inrichting reageerden
– totaal onbewust – op de kleur van de ruimte waarin ze
zich bevonden. De kleur waarin ze het rustigst waren,
was placenta-roze!

beste past bij de klus die je omhanden hebt! Geel stimuleert,
maar vermoeit ook. Groen maakt rustig en bevordert
concentratie. Rood zorgt voor ideeën en enthousiasme,

Voor elke taak een
andere kleur ruimte?

Het fenomeen is inmiddels onderwerp geweest van vele
studies. Uit die onderzoeken blijkt hoe de kleur van de
omgeving je stemming en productiviteit beïnvloedt. Tegenwoordig wordt grijs geweerd, overal zien we heldere kleuren
in kantoren en werkomgevingen. Omdat we via het nieuwe
werken ook vaak de beschikking hebben over meerdere
ruimten om in te werken, kun je overdenken welke kleur het

maar maakt ook boos en opstandig. Voor elke soort taak een
ander soort ruimte is dus nog niet zo’n gek idee. Wil je verder
lezen over het effect van kleur op je stemming, kijk dan op
«
www.smallbusiness.chron.com.
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Guusje Wiersma is HR-manager van Capgemini Consulting, een onderdeel van Capgemini. Guusje: ‘Ik ben heel tevreden over de samenwerking met CoachNetwerk omdat er verschillende coaches zijn voor verschillende vraagstukken.
Lidwien en José schatten goed in wat er speelt en geven het vertrouwen dat een goed resultaat mogelijk is.’

‘Topsport vraagt om
goede begeleiding’

W

‘Werken in de consultancy is als spelen in de
Champions League’, vertelt Guusje Wiersma,
HR-manager bij een onderdeel van Capgemini.
‘Het is topsport bedrijven. Goede begeleiding
is dan ook erg belangrijk. Soms zoeken we die begeleiding
buitenshuis. Zo werken we enige jaren met CoachNetwerk
samen.’

Bij CoachNetwerk komt bijna altijd een match tot stand.
Prettig is dat CoachNetwerk contact houdt met ons over
de voortgang van het traject. Uiteraard gebeurt dit in goed
overleg met de medewerker zelf. Wat we vaak zelf al zien, is
dat er een positieve verandering bij de medewerker optreedt.’
Eerst zelf uitproberen
‘Ik heb CoachNetwerk viavia leren kennen,’ zegt Guusje. ‘Ik
hoorde van hen in mijn eigen netwerk en tegelijkertijd via
een ander onderdeel van ons bedrijf. Er zijn veel coaches
in Nederland wat het moeilijk maakt om het kaf van het
koren te scheiden. Voordat ik CoachNetwerk voor onze eigen
medewerkers ging inschakelen, heb ik daarom eerst zelf een
ontwikkelingstraject bij hen doorlopen. Dat is altijd nuttig.
Het feit dat de coaches gecertificeerd zijn, vind ik eveneens
belangrijk.’

Hulp van buitenaf
Aan het werken bij Capgemini worden hoge eisen gesteld.
Dat vraagt veel van medewerkers. Daarom worden
medewerkers in hun werk en in hun ontwikkeling vanuit
de organisatie begeleid. Soms is het noodzakelijk om die
begeleiding te intensiveren vanuit CoachNetwerk.
Altijd een match
Guusje: ‘Voor de dieperliggende coachvragen schakelen we
CoachNetwerk in. Vooraf leggen we de coachvraag voor
aan hen om te kijken welke coach het beste past. Ik geef de
medewerker daarbij altijd het advies om te kijken of het klikt
met de voorgestelde coach. Zo’n klik is een noodzakelijke
basis voor een goed traject.

Verbinding
‘CoachNetwerk pakt een traject deskundig en gestructureerd
op’, vindt Guusje. ‘In het begin vindt een driegesprek plaats
tussen coachee, coach én leidinggevende. Ontwikkeling is
van belang voor de persoon in kwestie, maar ook voor het
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bedrijf. De manager wil dat het goed gaat met de medewerker
maar wil ook resultaten zien. Daarin moet een goede balans
worden gevonden. CoachNetwerk voelt dat goed aan. Ze zien
in dat de ontwikkeling van de persoon moet plaatsvinden in
relatie tot het werk, tot de organisatie. Ze zoeken daarom niet
alleen de verbinding met de medewerker – via de keuze die

CoachNetwerk zoekt
verbinding met de
werknemer én met
de werkgever
de coachee heeft – maar ook de verbinding met het bedrijf
waarvoor ze zich gaan inzetten. CoachNetwerk is op deze
manier betrokken bij de medewerker én bij het bedrijf. Dat is
een heel goede manier van verbinding maken en een goed
«
uitgangspunt van het coachtraject.’
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Individueel of samen
groeistappen zetten?
Over inspirerende programma’s

Heb je met een coach gewerkt aan je professionele
ontwikkeling, dan voel je je vaak geïnspireerd en
gemotiveerd om die groei door te zetten en uit te
bouwen. Dat kun je op veel manieren doen: boeken
lezen, naar workshops gaan, met collega’s bij elkaar
komen of een programma volgen dat maakt dat je
in beweging blijft. De CoachNetwerk Academy
«
informeert je graag over de vele mogelijkheden.

Het leven is hectisch en
vol. Hoe kun je hierin
je rust bewaren en
het leven ontspannen
tegemoet treden? Met
mindfulness leer je
om automatismen te
herkennen en achter je

Motivatie is een belangrijk goed. Wanneer je als
professional gemotiveerd bent om iets te doen, wil je
je er graag voor inzetten. Sommige mensen weten van
jongs af aan wat ze willen worden of doen. Veel vaker
komt het voor dat mensen nauwelijks een idee hebben
van welk werk bij hen past. Ze hebben geen goed beeld
van wat hen werkelijk motiveert. Gelukkig is het mogelijk
om motivatie op systematische wijze te onderzoeken.
Het resultaat is een motivatieprofiel.
Je motivatieprofiel:
– blijft je hele leven van kracht
– is onweerstaanbaar: je zult de neiging houden om
vanuit je natuurlijke motivatie je werk in te vullen
– maakt je gedrag en
persoonlijke wensen
begrijpelijk voor jezelf
– geeft een richting
Van een
waarheen je je kunt
kastanjeboom
blijven ontwikkelen.

Alert en
ontspannen
met
lness
dfu
min

kun je
geen appels
verwachten...

te laten en in het hier
en nu te leven. Met
mindfulness leer je stress te
kans hebt om ziek
verminderen, waardoor je minder
meer mogelijkheden
te worden of uit te vallen. Je ziet
van kansen.
en wordt effectiever in het grijpen

met de
motivatieanalyse

t, heeft een alerte,
Iemand die mindful in het leven staa
traling, doortastendaanwezige houding, ontspannen uits
heid in stresssituaties
heid tijdens overleg, gelijkmoedig
die mindful is, werkt
en creatieve voorstellen. Iemand
één activiteit en kan
met volle aandacht, is gefocust op
oordeelvrij waarnemen.
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idse gevoel zitten dat
Blijf je wel eens met het onderhu
je een opmerking
er meer aan de hand was? Kreeg
e hoorde? Of weet
waarin je duidelijk een ondertoontj
, verbale aanval
je niet goed hoe je op een bedekte
kunt reageren? In onderlinge
communicatie vinden
geregeld verbale aanvallen
in bedekte termen plaats,
die de sfeer negatief
beïnvloeden. Hoe beter je
deze leert herkennen en hoe
beter je ze leert neutraliseren, hoe effectiever je

Te vaak
lusteloos?
grijp in
met de
vitaliteitscheck

Lekker
stoeien
met
verbaal judo

Ben je vaak:
– moe en lusteloos
– snel geïrriteerd en
aangebrand of juist
onverschillig
– ziek
– vergeetachtig
– besluiteloos?

Doe de vitaliteitscheck om te onderzoeken waar de
schoen wringt. Zo nodig in combinatie met een biofysiologische meting. Daarna kun je gericht aan het werk met
fysiek en psychisch herstel en een beter zelfmanagement om herhaling te voorkomen.

communicatie wordt.

Verbaal judo is een
een prettige en
gesprekstechniek waarmee je op
, verbale aanvallen
relatief eenvoudige manier bedekte
meest voorkomende
kunt neutraliseren. Handig om de
te weten hoe
typen aanvallen te herkennen en
hiermee om te gaan.

Timemanagement is in feite heel
eenvoudig. Omdat tijd,
in tegenstelling tot mensen, heel
voorspelbaar is.
De tijd verloopt in een constante
snelheid, een dag
heeft gewoon 24 uur en een wee
k zeven dagen.
En toch …
Heb je af en toe (of vaker) het gevo
el dat je geleefd
wordt? Heb je moeite met ‘nee’ zegg
en? Neem je
vaak werk mee naar huis? Vind je
het lastig een reële
planning te maken en je daaraan
te houden? Het is tijd
voor timemanagement.

Jij kunt
het ook!

Als hedendaagse
manager leef je in een
complexe wereld: je
over
hebt te maken met de
coachend
24-uurs economie,
leidinggeven
met reorganisatie na
reorganisatie, met
thuiswerken, matrixstructuren en dan moet je de medewerkers ook nog
coachend aansturen. Het is dan wel eens prettig om
met andere managers – die weten en begrijpen waar je
mee te maken hebt – te onderzoeken hoe je inspirerend
leiderschap goed kunt neerzetten. Zodanig dat de
coachende attitude leidend is.

Met een gerichte
cursus timemanagement leer je beter
plannen en
organiseren,
resultaatgericht zijn
en vanuit zelfsturing
te handelen.

Wil je samen leren hoe coaching een mooie aanvulling is
op en verdieping is van inspirerend leiderschap? De vaardigheid ontwikkelen in echt luisteren en op coachende
wijze vragen stellen? Je onderzoekt dit aan de hand van
eigen casuïstiek, zodat het leren krachtig en doelmatig is.

Jongleren
met tijd en
verleden tijd
met
timemanagement

Heb je zin om te beginnen? Al deze programma’s en
nog veel meer staan op onze website onder Academy.
www.coachnetwerk.nl
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Communicatie,
het ultieme smeermiddel
Tekst Charlotte van den Wall Bake

Goed communiceren, een vak apart
Twee situaties: die collega die niet vooruit te branden is
en die buitengewoon vriendelijke secretaresse die nooit te
beroerd lijkt om iets uit te voeren… Twee verschillende
reacties op een verzoek van jou. En jij bent steeds dezelfde
persoon, dus aan jou ligt het niet. Toch? Goed communiceren
is een vak apart. Het is ook een cruciaal onderdeel van het
functioneren, waarop meestal veel winst te behalen valt.
Maar wat is goed communiceren? Waar moet je op letten?

Daarom is het van belang dat je jezelf altijd twee vragen stelt:
wat is mijn boodschap, welk gedrag van mijn gesprekspartner wil ik zien? En: hoe vergroot ik de kans dat dit gebeurt?
De crux bij beide vragen is de voorbereiding. Bij de tweede
vraag is het bovendien belangrijk dat je inziet welke invloed je
hebt op het verbeteren van de kwaliteit van de communicatie.
Welke invloed heb je dan precies?
Luister om te horen…
Het is heel natuurlijk dat wanneer iemand het woord tot je
richt, je een reactie wilt geven. Deze reacties hebben effect op
het resultaat van het gesprek. Ze kunnen zelfs een barrière »

Aandacht voor communicatie
We communiceren praktisch onafgebroken, de hele dag door.
Bewust en onbewust, verbaal en non-verbaal. De dag vult
zich met blikken, woorden en gebaren. Vaak communiceer
je onbewust en vaak ook onvoorbereid. Gedrag in je omgeving roept gedrag op bij jou en vice versa. En altijd ontstaan

‘Betere communicatie en profilering, daar was mijn coachtraject op gericht. Ik heb een aantal zaken goed geleerd.
Bijvoorbeeld dat ik mij veel beter ga voorbereiden. Voor
een meeting neem ik nu de tijd om te bedenken wat ik wil
bereiken. Zo ga ik met meer rust de meeting in.’

Een optimale balans
vind je alleen door
grenzen op te zoeken

‘OEN is mijn uitgangspunt: in het gesprek stel ik me meer
Open, Eerlijk en Nieuwsgierig op. Met die houding neem ik de
ander(en) mee in hoe ik denk. Ook vraag ik door. Vaak blijkt
dat onze denkwijzen helemaal niet veel afwijken van elkaar.
Het is zo sneller en leuker geworden.’
‘Daarnaast bedenk ik van tevoren waar ik me op wil richten,
namelijk de dingen waar ik invloed op heb. En waar ik me
niet op wil richten: de dingen waar ik geen invloed op heb,
ook al ben ik betrokken. Ik heb een betere focus en blijf
energieker.’

er vaste patronen. De kwaliteit van die communicatie heeft
onmiskenbaar een wisselwerking op de kwaliteit van de
interactie. De ervaring leert dat wanneer het er ‘niet uitdrukkelijk toe doet’, communicatie een ondergeschoven kindje is
in de samenwerking. Terwijl hier juist de sleutel ligt tot een
efficiënte en plezierige samenwerking.

Professional Royal FloraHolland
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opwerpen. Een voorbeeld van een reactie die tot een blokkade
kan leiden, is het geven van een oplossing. Wellicht was je
gesprekspartner niet op zoek naar advies en praatte hij alleen
om zijn hart te luchten of om zijn gedachten op een rijtje te
zetten. Wanneer je reageert met een oplossing, ontneem je je
gesprekspartner de kans op eigen inzicht. Luister dus om de
ander te horen, in plaats van dat je luistert om te reageren.

signalen dan op verbale signalen. Een belangrijke manier om
interactie in goede banen te leiden, is door te luisteren met al
je zintuigen.
Kijk wat vaker in de spiegel
Een automatische reactie op problemen of knelpunten is om
de schuld buiten jezelf te plaatsen. Als je echter de oorzaak
voor de inefficiënte communicatie alleen bij je gesprekspartner legt, is de kans groot dat je de ander een verwijt maakt.
Ook grote kans dat je dan op weerstand stuit, waarmee de
interactie in een neerwaartse spiraal terechtkomt. Weerstand leidt tot stress en bij stress gaat energie naar de bron
van de spanning. Je kunt je energie dan juist aanwenden om
de kans op een zinvolle interactie te vergroten. Hoe? Door
ook naar je eigen reactie te kijken. Als je struikelt over een
drempel, mopper je niet op de drempel. Je beseft dat er niets
aan de hand was geweest als je je voet iets hoger had opgetild.
Dat geldt in feite ook voor interactie. Had je anders gereageerd, dan was de interactie anders verlopen. Wanneer iets
of iemand je boos maakt, bedenk dan: wat maakte dat ik zo
reageerde? En: wat kan ik de volgende keer anders doen?

…met al je zintuigen
Wanneer er veel van af hangt of wanneer je gepreoccupeerd
bent, dan is het heel ingewikkeld om stil te staan bij het effect
van non-verbale communicatie. De kwaliteit van de interactie
wordt echter aanzienlijk vergroot wanneer je jezelf in staat
stelt om ook te horen wat er niet wordt gezegd. Om tussen de
regels door te luisteren. Om de lichaamstaal van je gesprekspartner te observeren en eventueel je stijl van communiceren
hierop aan te passen. Mensen reageren meer op non-verbale

Coaching: doorbreken van patronen

Optimale balans
Het vinden van een balans tussen duidelijkheid en
vriendelijkheid is een ongelofelijk ingewikkeld aspect bij
communicatie. Enerzijds is het belangrijk dat je aardig bent.
Wanneer je onaardig wordt, luistert je gesprekspartner niet
of minder goed. Ben je té aardig en voorzichtig, dan kan er
onduidelijkheid ontstaan. Bijvoorbeeld omdat je je grenzen

Soms kan het prettig zijn om samen met een professional te
onderzoeken waar je winst kunt behalen in de kwaliteit van
communicatie op de werkvloer. Het is dikwijls ingewikkeld
om je eigen blinde vlek(ken) te ontdekken en alternatief
gedrag te leren aanwenden.
Veel van de coachvragen die op ons pad komen, hebben
te maken met de kwaliteit van communicatie. Vragen als:
‘Hoe komt het dat ik mijn team niet in beweging krijg’ of
‘Wat is er voor nodig om mijn boodschap helderder over
te brengen aan de Raad van Bestuur?’

Met een optimale mix
tussen grenzen aangeven
en inleven ben je het
meest verbindend

Samen met de coachee onderzoeken we welke blokkades
er zijn en welke patronen er te ontdekken vallen. Met
diepgaande reflectie kom je tot verstrekkende inzichten.
Die helpen bij het verbeteren van je stijl van communiceren
waarbij het zelfvertrouwen navenant mee ontwikkelt.

onvoldoende aangeeft en dat je niet bereikt wat je voor ogen
hebt. Een optimale balans vind je alleen door grenzen op te
zoeken. Probeer eens op een andere manier het gesprek aan
te gaan, durf te experimenteren en blijf ondertussen je
sociale kwaliteiten inzetten. Blijf vriendelijk, luister en
stel vragen. Met de optimale mix tussen grenzen aangeven
en inleven ben je het meest verbindend en daarmee een
«
prettige gesprekspartner.

Door winst te maken in communicatie en persoonlijke
zichtbaarheid te vergroten, groeit immers de impact
waardoor er meer in beweging wordt gezet. Doorzien van
eigen gedrag is een kans op het doorbreken ervan waardoor
je met minder energie meer effect zal behalen.
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Quote

'Er zit geluk
in werk. Er zit
geluk in de
bewustwording
dat we iets
bereikt hebben'
Henri Ford
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Slim:
een
interne
coachpool!

Grote organisaties beschikken over voldoende
professionals die goede coachende kwaliteiten
hebben. Zij kunnen hun collega’s verder helpen in
hun ontwikkeling. Om dit efficiënt en betaalbaar
te organiseren, kan een interne coachpool uitkomst
bieden.
Wel belangrijk om het goed te doen, dus hier wat
aandachtspunten.
Aandachtspunten bij de inrichting van een interne
coachpool:
–	heeft de medewerker een opleiding in
het coachvak?
–	beschikt de coach over meer dan één
werkmethodiek?
–	kent de coach zijn eigen kwaliteiten en
beperkingen in voldoende mate?
– 	kan/durft de coach nee te zeggen tegen
iemand die zich aanmeldt of die toegewezen
wordt?
– 	werkt de coach verder aan zijn eigen
professionalisering?
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«

Coachpool
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‘Mijn eigen
dienstverlening
is geoptimaliseerd’

O

Hands-on organisatie
‘Iedere organisatie heeft zijn eigen cultuur. G4S heeft een
bijzondere sfeer, die moet bij je passen’, zegt Sandra. ‘Wij
zijn een praktische organisatie, hands-on en zeer resultaatgedreven. Een coach moet daar goed bij passen en er moet
een goede klik zijn met de coachee. Aan een zweverige coach
heb ik niks. Het concept van CoachNetwerk – met de keuze
uit een aantal coaches – is dan heel fijn. De medewerker kiest

‘Oh ja, we worden regelmatig gebeld door bedrijven
die voor ons willen werken’, lacht Sandra Wouters,
consulent Human Development bij G4S, een van
de grootste beveiligingsbedrijven ter wereld. ‘Zo
ook door CoachNetwerk destijds. Nadat we kennisgemaakt
hebben, was ik getriggerd. Het is leuk om met hen te sparren.
Dat gaat twee kanten op. Zij voeden mij met ideeën en ik hen.
Zo kunnen we elkaar soms behoorlijk verrassen.’
Snelheid vereist
Sandra: ‘Bij G4S werken beveiligers bij operationele afdelingen, leidinggevenden, mensen op kantoor, diverse lagen
erboven… De coachvraag is dus heel wisselend. Of het nou
een persoonlijke ontwikkelingsvraag betreft of voor een
heel team, als ik het niet intern kan oppakken, bel ik CoachNetwerk. “Denk eens mee, hoe kunnen we dit aanpakken?”
Ze zijn altijd bereikbaar en komen meestal binnen 12 tot
24 uur terug met een goed voorstel. Ik maak goede sier met
hun tempo en vind die snelheid dan ook heel prettig. Mijn
eigen dienstverlening aan de medewerkers is daarmee
geoptimaliseerd. Misschien niet een pluspunt dat ze zelf
naar voren brengen – ik denk dat zij het normaal vinden –
maar voor mij is het belangrijk.’

‘De verbinding gaat
verder dan alleen
een zakelijke’
bewust voor zijn eigen aanpak en daarmee is het eerste commitment gemaakt; hij voelt meer verantwoordelijkheid voor
het eigen coachtraject: het is zijn keus. Op afstand hou ik een
vinger aan de pols. Ik krijg terugkoppeling van de coachee. Zo
weet ik dat er beweging is zonder de ins en outs te kennen.’
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Vertrouwen bevestigd
‘Het concept spreekt ons dus aan. De samenwerking ook. De
vraag van ons bedrijf is wisselend, zoals ik al aangaf. Daar
spelen ze goed op in. Soms gaat een aanvraag niet door. Vervelend. Maar bij Lidwien en José kan ik dat gewoon uitleggen,
zonder lastig gedoe. Jammer, zeggen ze en ieder gaat over tot
de orde van de dag. Die rustige, open benadering maakt dat
de relatie nooit onder druk komt te staan. De relatie is wat
mij betreft dan ook echt gestoeld op samen werken. We weten
elkaar te vinden, bespreken wat nodig is en ik laat het verder
los. Dat kan omdat ik veel vertrouwen heb in de kwaliteit
van de coaches en omdat ik er op vertrouw dat Lidwien en
José dit ook heel goed in de gaten houden. Dat vertrouwen
in CoachNetwerk heb ik van begin af aan gevoeld en dat is
alleen maar bevestigd. Doordat het altijd goed gaat, hebben
de medewerkers ook vertrouwen in mij. Ook dat is een meerwaarde die CoachNetwerk mij biedt.’

‘Mopperend op mijzelf. Waarom
doe ik dit soort dingen toch
altijd, terwijl ik weet dat ik het
eng vind? Waarschijnlijk omdat
ik vind dat ik het gewoon moet
durven. Compleet uit mijn
comfortzone en trots dat ik het
gehaald heb, kom ik veilig aan
de overkant. Ik neem mij voor
om het niet meer te doen,
wetende dat ik een volgende
keer weer zoiets ga doen.’

Wederkerigheid
‘Wat ik heel mooi vind aan de beide dames, is dat er in
onze relatie een wisselwerking plaats heeft. Een gevoel van
wederkerigheid. Ik luister naar hen, zij luisteren naar mij.
De situatie is in feite dat ik de klant ben met een vraag en dat
zij leveren. Maar zo voelt het niet. De verbinding gaat verder
dan alleen een zakelijke. We spreken dezelfde taal, brengen
elkaar op ideeën en delen kennis. Door die verbinding tillen
we samenwerken naar een hoger niveau. Dat is professioneel,
«
maar ook als mens bijzonder prettig.’

Sandra Wouters werkt sinds acht jaar bij G4S als
consulent Human Development en zorgt voor
de ontwikkeling van de medewerkers in brede
zin. Sandra: ‘Ik vind ze leuk en open en soms ook
grappig. Het zijn twee leuke mevrouwen en ik heb
gewoon een klik met ze.’
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Gestructureerd kennis
en ervaringen delen

De uitdaging
Iedere professional krijgt op een bepaald moment te maken
met de remmende werking van zijn of haar succes. Wanneer
de zaken op de rit zijn, de uitdagingen goed worden gemanaged en de relaties lekker lopen, komen we in een zekere routine. Om juist dan – fris en open voor feedback – te blijven
werken aan de eigen ontwikkeling, is een uitdaging op zich!

‘In een organisatie als de onze blijft kennisdeling
mensenwerk. Intervisie is voor ons een van de
instrumenten om te zorgen dat kennis en ervaringen worden gedeeld. Een deskundige begeleiding
waarborgt dat de echte leermomenten boven
water komen.’

Vrijuit sparren
Veel leidinggevenden hebben dan ook behoefte aan het sparren met gelijken om spiegeling en advies te vinden voor het
eigen gedrag. Om af te stemmen hoe collega’s met moeilijke

Ir. Jules van Berlo,
RV Claassen Moolenbeek & Partners
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Zelflerend netwerk
CoachNetwerk organiseert daarom voor mensen die continu
aan de eigen ontwikkeling willen werken, intervisiebijeenkomsten met gelijken vanuit verschillende organisaties.
Leidinggevenden van hetzelfde niveau komen zes keer bij
elkaar vanuit heel verschillende achtergronden, zakelijke
culturen en mindsets. Zij bezoeken elkaars organisatie en
krijgen de ruimte om de cultuur en achtergrond van elkaar
goed te beleven. Ze leren daarnaast om samen op een
gedegen en tegelijkertijd speelse, afwisselende manier echt
aandacht te hebben voor groei en ontwikkeling. Na een goede
begeleiding kan deze groep zelfstandig verder en ontstaat er
«
een zelflerend en sterk netwerk.

dossiers en menselijke relaties omgaan. Om input te krijgen
voor effectievere manieren van werken. Dat lukt niet altijd
binnen de eigen organisatie. Vertrouwelijkheid, samen
in hetzelfde schuitje zitten, belang hebben bij elkaars functioneren… het staat echt vrijuit sparren en onafhankelijke
feedback geven nogal eens in de weg.
Spiegelen en leren
Ook zelfstandig opererende professionals hebben baat bij
intervisie. Bij de financiële dienstverlener Claassen Moolenbeek & Partners komt een aantal zelfstandige partners

‘Samen sparren over
dingen die er toe doen’

‘Wat heb je aan intervisie?’ Dat vraag je je als
potentiële deelnemer direct af. Je steekt er tijd
in en dat moet dan – volgens goed Hollands
gebruik – ook wat opleveren.’

regelmatig bij elkaar om samen te spiegelen op blinde
vlekken en elkaar te ondersteunen met kennis en ervaring.
En vooral om te leren waar de partners nieuwe kansen
en uitdagingen kunnen oppakken, die ze vanuit het eigen
ondernemerschap niet direct hadden gezien.

‘Tijdens de eerste intervisiebijeenkomst met zes
partners van Claassen Moolenbeek & Partners
was ik nog wel terughoudend en ook enigszins
sceptisch. José Mark van CoachNetwerk wist
deze groep mannen echter op een goede manier
vertrouwd te maken met elkaar. Ze wist al snel
een vertrouwelijke sfeer te scheppen en schetste
diverse intervisiemethodieken. Praktische cases
en persoonlijke dilemma’s hebben wij met elkaar
gedeeld. Steeds was de focus op één persoon
en zijn ingebrachte onderwerp. Opvallend hoe
de verschillende methoden, zoals roddelen en
in beelden werken, nieuwe inzichten aan ons
allemaal opleverden.’

‘Voor de ontwikkeling van mijzelf als professional
vind ik het belangrijk om af en toe te vertragen.
En na te denken over cases die spelen op mijn
werk en over mijn eigen handelen hierin. Op het
werk is er soms zo weinig tijd en ruimte om dit te
doen. De deelnemers in mijn groep zijn allemaal
leidinggevenden, maar wel in heel verschillende
organisaties. Dat maakt dat zij vanuit heel andere
invalshoeken kijken dan ikzelf.’
‘Maar zij hebben ook geen enkel belang, dat
maakt dat je jezelf heel kwetsbaar kunt op
stellen. Zij zijn voor mij een heldere spiegel en ze
geven mij feedback waar ik weer mee verder kan.
En dit alles vanuit een grote vertrouwensbasis.’

‘Van met elkaar naar een prospect gaan tot
gefundeerde keuzen maken in ethische dilemma’s
hebben we met elkaar bedacht. Terugkijkend
op de zes bijeenkomsten kan ik zeggen dat de
diverse intervisiemethoden de deelnemers echt
wezenlijke inzichten hebben opgeleverd. Zij staan
daarmee sterker in hun eigen praktijk.’

Thérèse van Rossum,
interim-manager Provincie Zuid-Holland

Dorus Duchâteau
partner bij Claassen Moolenbeek & Partners
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Mooie
plekjes
De coaches van CoachNetwerk werken door heel
Nederland. En geregeld op verrassend mooie plekjes.
Dit is wat coachees erover zeggen.

Amersfoort

‘Vanuit het torentje gaat een wenteltrap omhoog naar de
bel-etage waar de coachruimte is; een lichte ruimte met een

warme sfeer.’ Deze coachpraktijk bevindt zich in het stadshart van Amersfoort. Het pand is rond
1450 gebouwd met stenen die dateren uit de eerste stadsmuur uit 1259. In dit Middeleeuwse pand
was tussen 1578 en 1907 het Elisabeth Gasthuys gevestigd als eerste ziekenhuis van Amersfoort.
Het is een van de meest gefotografeerde panden van Amersfoort.

‘Ik vind het elke keer weer een mooi contrast.
Ik loop over het Damrak door het drukke,
stadse leven naar de Beurs van Berlage. Om
vervolgens hier in de praktijk van Jeroen een
goed coachgesprek te voeren. Ik vind het fijn
om te merken dat juist deze combi van energie
en rust goed voor me is. Ik ontmoet zowel de
levendigheid als de rust in mezelf. Ik draag
deze met me mee in de thema’s die ik aan het
uitwerken ben en de stappen die ik zet.’

Beurs van Berlage, Amsterdam
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‘Ik geniet op deze coachplek elke keer opnieuw van het uitzicht
op het meer dan honderd jaar oude park; elk seizoen geeft een
ander beeld. Zeker de herfstkleuren waren prachtig om te zien.
Bijkomend voordeel: als het gesprek intensief is geweest, loop ik
erna eerst nog een rondje door het park voor ik weer verder ga.’

Utrecht
‘Iedere keer als ik naar mijn coachgesprek rijd, maak ik mijn hoofd
helemaal leeg in de weidse ruimte van de polder. Op de terugweg stop
ik altijd nog even boven aan de dijk en overdenk mijn resultaten en mijn
coachvragen. Ik kom hier altijd helemaal opgeladen van terug!’

Doornenburg

‘Ik verlaat de grote weg en rij door de weilanden naar het buurtschap Smallebrugge waar de boerderij van Margje staat. Ik geniet van het licht,
het groene land en de blauwe luchten. Ik hoor en zie de vogels van het seizoen. Als ik uitstap, kijk ik eerst even bij de klokkenstoel op het kleine,
historische begraafplaatsje naast de stoere stelpboerderij. Binnen is er altijd een warme ontvangst en dan gaan we aan het werk.’

Smallebrugge
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Jubileum

Professioneel,
verbindend,
transparant
10-jarig jubileum van CoachNetwerk

– Kunnen jullie even meedenken; gaat het hier om coaching
of training?
– We willen een interne coachpool opzetten. Waar moeten
we aan denken?
– Ik zou graag intervisie willen hebben met leidinggevenden
van andere bedrijven. Kunnen jullie dat regelen?
– Wij hebben relatief veel oudere medewerkers die we graag
fit en betrokken willen houden. Kunnen jullie met ons een
programma samenstellen?
– Twee managers werken moeilijk samen; wat kan ik
daaraan doen?
– Hoe krijg ik mijn team van een 8 naar een 9 in presteren?
– Wij hebben een reorganisatie gehad en de medewerkers
zijn uitgeblust. Hoe brengen we er weer ‘schwung’ in?

moment om terug te kijken. Naar de groeispurten, naar de
resultaten, maar vooral ook naar de mooie ontmoetingen en
de samenwerkingspartners die samen met ons die tien jaar
hebben ingevuld.

Een kleine greep uit de diversiteit in coachvragen die
CoachNetwerk in de afgelopen jaren heeft ontvangen. CoachNetwerk viert haar tienjarig jubileum en is in die jaren
uitgegroeid tot een waar kenniscentrum op het gebied van
coaching en de ontwikkeling van medewerkers. Een mooi

Meerwaarde van samenwerken
We sloten onze eerste twee mantelovereenkomsten met
Capgemini en Enexis, twee indrukwekkende organisaties die
de ontwikkeling van hun medewerkers hoog in het vaandel
hebben staan. Op deze plek willen wij hen graag bedanken

De waarden laten we in
elk contact doorklinken
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De persoonlijke matching, professionaliteit,
het landelijke netwerk, de effecten en de
feedback zijn onderscheidende factoren

coaches doorklinken. Dat we hier daadwerkelijk in slagen,
blijkt uit de feedback die we vaak krijgen: over de plezierige
samenwerking, de duidelijkheid rond procedures, de
expertise en de kwaliteit in de trajecten. Onze opdrachtgevers
geven aan dat de wijze van persoonlijke matching, de professionaliteit van onze coaches, het landelijke netwerk, het zicht
krijgen op de effecten van coaching en de organisatiebrede
feedback de onderscheidende factoren zijn. Daarnaast zijn
de afdelingen Inkoop van de diverse opdrachtgevers blij met
de heldere verantwoording op het vlak van de uitgaven aan
coaching. We worden steeds weer blij van deze fijne feedback.

voor het vertrouwen dat we al die jaren van hen hebben
ontvangen. Naast Capgemini en Enexis zijn steeds meer
bedrijven de meerwaarde van het werken met ons gaan inzien. Waar wij in 2007 begonnen met de focus op individuele
trajecten, is deze verbreed naar de ontwikkeling van medewerkers in zijn algemeenheid. Via samenwerkingscoaching,
teamcoaching, organisatiecoaching, begeleide intervisie of

Een mooie diversiteit
van organisaties, sferen,
werkstijlen en culturen

Bijdragen aan groter geheel
De mooie diversiteit van organisaties brengt ons in contact
met veel verschillende sferen, werkstijlen en culturen. Met
alle relaties willen we de samenwerking goed vormgeven,
waarbij ons uitgangspunt is dat elk traject bijdraagt aan het
grotere geheel. We kijken er met veel genoegen naar uit om
ook de komende tien jaar met een breed scala van bedrijven
en organisaties samen te werken aan de ontwikkeling
van hun medewerkers en organisatie. Ons streven ligt bij
«
duurzaam, plezierig en productief werken.

met een tool vanuit onze Academy. De afgelopen jaren zijn
er dan ook veel nieuwe organisaties gekomen, die met ons
wilden samenwerken aan de ontwikkeling van hun medewerkers of van hun teams. Bedrijven als NOC*NSF, Deloitte,
PwC, Arbo Unie, Menzis, Royal HaskoningDHV, Atos Origin,
Claassen Moolenbeek & Partners, VNG, het COA, Royal FloraHolland, BDO, Media Markt, KPMG en NVWA. Ook regionale
spelers, zoals zorginstellingen, gemeenten en familiebedrijven, weten ons te vinden voor hun coachvragen.

Coach
Netwerk

Fijne feedback
Samenwerken bij het ontwikkelen van medewerkers gaat
niet zonder de waarden die we intern en extern vertegenwoordigen. We hebben het over professionaliteit, verbinden
en transparantie. Deze drie waarden laten we in elk contact
met onze opdrachtgevers, de coachees en ook met onze eigen
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Informatie

Colofon
Redactie:
Benoît Hameleers
Lidwien Kamp
José Mark
Charlotte van den Wall Bake

Dank aan onze opdrachtgevers:
Arbo Unie BV
Atos Origin Nederland
BDO Holding B.V.
Capgemini Nederland B.V.
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centraal Plan Bureau
Claassen, Moolenbeek & Partners
COA
De Bilderberg Groep
De Haagse Hogeschool
Deloitte Groep Support Centre B.V.
Enexis BV
Engie Energie Nederland N.V.
Fudura
G4S Training & Safety B.V.
Gemeente Leusden
Gemeente Venlo
KPMG
Media-Saturn
Menzis
NOC/NSF
NVWA
PwC
Rabobank Nederland
Royal FloraHolland
Royal HaskoningHDV Nederland B.V.
Samenwerkende Tandartsen Nederland
Stichting Abrona
Universiteit Utrecht
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Tekst:
Lidwien Kamp
José Mark
Birgitta Langen
Advies:
Annemarie Zandbergen
Foto’s:
Antonet den Boer
Marco Dobbelmann
Lidwien Kamp
Job Koesoemobroto
Gio Schoenmaker
Henk Wesselo
Ontwerp & vormgeving:
reclamebureau ONyVA

CoachNetwerk B.V.
Koningslaan 18
3583 GD Utrecht
José Mark
jose.mark@coachnetwerk.nl
Lidwien Kamp
lidwien.kamp@coachnetwerk.nl
www.coachnetwerk.nl
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Specialist in coaching
van mens en organisatie
www.coachnetwerk.nl
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