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h e t  b e l a n g  v a n  c o a c h e n  v a n  l e i d i n g g e v e n d e n

Geen pleister, maar
een vitaminekuur
U weet het als HR-professional als de beste: talent aantrekken

voor uw organisatie kost veel inspanningen en geld. Talent

verliezen is nog veel duurder. Vasthouden en ontwikkelen

dus, dat menselijk potentieel binnen de organisatie. Een jaar

of tien geleden gingen managers voor hun ontwikkeling

vooral naar specifieke cursussen en trainingen waar ze zoge-

noemde skills leerden. Momenteel lijkt er een omslag te heb-

ben plaatsgevonden; coaching wordt steeds meer een inte-

graal en noodzakelijk onderdeel van het HR-beleid. 

coaching steeds vaker als een compli-
ment naar hun managers toe. ‘Jij doet
het goed, en om je te nog verder te sti-
muleren, willen we graag investeren in
een coach’. Een coach kan bijdragen
aan de verandering van talent in succes.
Eigenlijk net als bij topsporters. 
Daarnaast is er een verandering in
niveau gaande: coaching van hogere
leidinggevenden heeft al heel snel
positieve effecten. Als iemand zich
sterker profileert op leiderschap, of
zich meer bewust is van zijn stijl en het
effect daarvan op anderen, profiteert

iedereen waar hij in de organisatie mee
samenwerkt daar onmiddellijk van
mee. Toch is het een feit dat functio-
narissen over het algemeen minder
reflectie krijgen naarmate hun positie
hoger is – terwijl dat juist bij deze
groep zo nodig is. 

Schoolbanken

Steeds meer organisaties zien dat nu
gelukkig in. Het is immers efficiënter
om – als een heel team tegen dezelfde
problemen blijkt aan te lopen – de lei-
dinggevende van dat team te coachen
dan om alle afzonderlijke teamleden in
de schoolbanken te zetten. Op die
manier zijn waarschijnlijk een hoop
problemen te voorkomen in plaats van
te genezen... 
Tegelijkertijd betekent dat niet dat
iedere manager altijd maar gecoacht
moet worden. Er moet wel een taak zijn
voor de coach. Het begeleiden van
managers ‘omdat het moet van hun lei-
dinggevende’ heeft geen zin. De cliënt
zélf moet zelf overtuigd zijn van het nut
van de coaching, aan zichzelf willen

Coaching wordt steeds meer een inte-
graal onderdeel van het HR-beleid of
van de managementdevelopmentstrate-
gie. Het raakt zelfs zo ingeburgerd, dat
er tegenwoordig strippenkaarten voor
het bijhouden van coachingstrajecten te
koop zijn. U koopt bijvoorbeeld twintig
sessies bij een coach in, waar diverse
eerder gecoachte personen gebruik van

mogen maken. Het onderhoud van de
ontwikkeling van personeel wordt zo
geborgd in de organisatie. 
Juist dat draagvlak vanuit de organisatie
wijst erop dat u betrokken bent bij het
personeel en daadwerkelijk wilt investe-
ren in een blijvende verbetering. Want u
kunt iemand wel een coachingtraject met
een kop en een staart aanbieden, maar

soms vervallen mensen na verloop van
tijd toch weer in hun oude, minder effec-
tieve gewoontes en patronen. 
Door van tijd tot tijd een onderhouds-
sessie aan te bieden met een coach,
worden werknemers gedwongen zichzelf
kritisch te blijven bekijken en zichzelf
actief te blijven ontwikkelen. Als een
soort APK-keuring van de ontwikkeling.

Enkele jaren geleden werd het aantrek-
ken van een coach vaak gezien als een
zwaktebod, een pleister op de wonde.
Iets of iemand in de organisatie functio-
neerde niet naar behoren, en een
coachingstraject moest dat oplossen. 

Topsporters

Er was dus een directe aanleiding voor
het inschakelen van de coach. Was 
die uitdaging eenmaal de wereld uit,
dan zat het werk van de coach erop.
Tegenwoordig zien organisaties

APK voor coaching
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werken. Hij is immers ook degene die
aan het werk moet, de coach faciliteert
alleen het groeiproces, waarbij hij zich-
zelf als instrument inzet. 

Driegesprek

Een coachingstraject bestaat uit ver-
schillende stappen. Het doel wordt
altijd in onderling overleg tussen de
coach en uw organisatie bepaald. Het
traject begint dan ook met een intake-
gesprek, waarin de kennismaking
plaatsvindt en de coachingsvraag hel-
der wordt gemaakt. Daarna vindt soms
een driegesprek plaats tussen degene
die gecoacht gaat worden, de coach en
de leidinggevende. Het coachingstra-
ject zelf omvat gemiddeld zeven tot
tien sessies. Het traject wordt afgeslo-
ten met een evaluatiesessie.
Een coachingssessie duurt anderhalf
tot twee uur en bestaat met name uit
een goed gesprek. Dat kan al zittend 
in de vergaderzaal plaatsvinden, maar
ook terwijl coach en werknemer een
stevige wandeling in de natuur maken.
De aanpak zal per persoon en per 
situatie verschillen. En trouwens ook
per coach. Want om een optimaal
resultaat te bereiken, moet er een
goede klik zijn tussen coach en
gecoachte. Het gaat om de interactie
tussen twee mensen.

Hoe nuttig is coaching eigenlijk? Wat
levert het op? Die vraag is zowel op het
niveau van het individu als van de orga-
nisatie te bekijken. 
De coach en de cliënt werken samen
aan relevante vraagstukken. Bijna altijd
zijn die terug te voeren op de onder-
staande vijf:

effectiever leiderschap
zelfvertrouwen
zelfkennis
innerlijke balans
focus

Er wordt kortom gewerkt aan de ont-
wikkeling van zelfbewustzijn. Dat is
namelijk het hogere doel van coaching.
De werknemer moet zichzelf leren ken-
nen en daardoor ‘echt’ kunnen zijn bin-
nen de organisatie. Hij moet niet steeds
weer blijven trekken aan dat dode paard
van dingen waar hij minder sterk in is,

maar zich nog meer ontwikkelen op zijn
sterke punten. Hij moet zelfbewustzijn
bereiken en zijn drijfveren kennen. Bij
coaching is er dus geen sprake van een
nieuw kunstje aanleren. Het is iets meer
blijvend, een gedragsverandering die
zich geleidelijk ontwikkelt. Geen snelle
bruistablet dus, maar een uitgebreide
kuur, die een blijvende verbetering
teweegbrengt. En als het individu zich
ontwikkelt, heeft de organisatie daar
vanzelf ook baat bij.

Kapitaal

En zo belanden we uiteindelijk bij de
hamvraag voor de HR-professional: is
coaching eigenlijk wel een goede inves-
tering? U moet dat in ieder geval pro-
beren. Iedere organisatie wil immers zijn
menselijk potentieel behouden en zo
effectief mogelijk inzetten. Daar is
coaching een goede manier voor: het
levert een bijdrage aan het behoud van
menselijk kapitaal, het verhoogt de
effectiviteit en het draagt bij aan een
prettige sfeer op de werkvloer en het
voorkomen van verzuim. 

Caroline Serré, directeur-eigenaar van
CIC Company, Coaching, Innovation 
& Change, tel: (020) 659 90 70, 
e-mail: info@ciccompany.nl , 
www.ciccompany.nl.

Coaching heeft het meeste effect als
het integraal wordt opgenomen in 
de HR-strategie of het management-
developmentbeleid. Daarbij kan de focus
eventueel op specifieke doelgroepen
worden gelegd: 

managers die willen groeien in lei-
derschap;
managers (directie) die door hun
positie reflectie zoeken van buitenaf; 
ervaren werknemers die na jaren van
investeren opnieuw de focus zoeken;
werknemers met (beginnende) klach-
ten als oververmoeidheid, burn-out
of RSI;

managers met zware emotionele
belasting door reorganisatie;
werknemers met het dilemma ouder-
schap en ambitie;
vrouwen die het ‘glazen plafond’ als
barrière ervaren;
werknemers die een natuurlijke
balans zoeken tussen werk en privé;
werknemers met loopbaanvraagstuk-
ken;
werknemers die de controle dreigen
te verliezen door een ingrijpende
gebeurtenis;
net-afgestudeerden die het belang-
rijk vinden om grenzen te stellen.

Wie laat zich coachen? Ook voor u!

Voor HR-managers zélf is coaching
ook relevant. U komt vaak gedwongen
in een spagaat terecht tussen de
organisatie en de individuele perso-
neelsleden. Enerzijds weet u enorm
veel over de organisatie en de op 
handen zijnde gebeurtenissen. Ander-
zijds vervult u vaak de rol van vertrou-
wenspersoon. Daar kan gemakkelijk
een innerlijk conflict ontstaan. De aan-
pak van deze uitdaging zit ook hier 
in u zelf: u moet zich weer bewust 
worden van zichzelf. U moet de rust
vinden om te relativeren, afstand te
nemen.

In de spiegel

Hoe fijn het ook is als een HR-afde-
ling een goed coachingstraject aan-
biedt, en hoe goed de intenties daar
ook mee zijn, uiteindelijk draait het
volledig om de werknemer die ge-
coacht wordt. Hij of zij is degene die
het moet doen. En coaching werkt
niet als die persoon weigert om kri-
tisch in de spiegel te kijken. 


