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Inleiding
Onlangs verscheen van Rutger Bregman het boek ‘De meeste mensen deugen’. Hij bestrijdt daarin
het dominerende westerse standpunt dat de mens in wezen geneigd zou zijn tot het kwaad. Naast
veel lof is hij daarop van alle kanten aangevallen. Zowel in de werkelijkheid als in experimenteel
onderzoek, blijkt volgens critici dat mensen onder bepaalde omstandigheden elkaar wel degelijk
van alles kunnen aandoen.
Beide standpunten hoeven elkaar niet uit te sluiten, zoals ook het vakgebied van de coaching
duidelijk maakt. Coaches hebben doorgaans veel vertrouwen in de goede intenties en kwaliteiten
van coachees, maar zij beseffen dat specifieke omstandigheden beide aspecten sterk kunnen
belemmeren of zelfs teniet kunnen doen. In dit nummer getuigen verschillende artikelen van het
vertrouwen in de ontwikkeling van coachees, al is daar soms wel het creëren van een passende
context voor nodig.
Veel leesplezier!
De redactie

De Baak en het Europees Instituut
E: advies@debaak.nl
I: www.debaak.nl/coaching - www.europeesinstituut.nl
T: 0343-556369 - 0343-556343

Coach in de organisatie
Editie najaar 2019

Laat je inspireren door (interne) coaches en experts die vertellen over
coaching in organisaties.
Het Coaching Magazine komt 3 keer per jaar uit.

Coaches en experts
aan het woord

Stress en generaties

4

Een eerlijke blik in de spiegel

6

Teamcoach in een zelforganiserende omgeving

10

De keerzijde van digitalisering 12

4
Godfried
IJsseling

Anoek
Neele

4
Gijs
Jansen

Hilde
Bolt 13

7
Ron
van Deth

Uit de praktijk: teamcoachen

14

App: positieve psychologie

18

Boekentips

21

Opleiden tot coach?

22

Agenda

8

Bob
Peeters

3

Stress en generaties
Hilde Bolt in gesprek met
Bob Peeters

Opgebrand terwijl je nog maar net begonnen bent aan je volwassen
leven. Dat klinkt als een tegenstelling, maar voor 100.000
Nederlanders onder de 35 jaar is het de spijkerharde realiteit,
becijferde het CBS. Het percentage jongeren dat kampt met
stressgerelateerde klachten was nog nooit zo hoog (GGZNieuws).

In juni was ik te gast bij de Nationale Denktank*.
Ik ging met de deelnemers in gesprek over het
onderwerp stress en burn-out. Ik was zeer
onder de indruk van hun scherpe manier van
analyseren, doortastendheid en hun
enthousiasme om hiermee aan de slag te gaan.
Mede door het gesprek met hen werd me
duidelijk dat stress zich in verschillende
generaties anders laat zien, althans de
stressoren hebben een verschillende kleur. Ik
ga in gesprek met Bob Peeters (25 jaar),
alumnus van de Nationale Denktank.
In onderzoek van Metro naar stress bij
jongeren tussen de 18 en 34 jaar kwam naar
voren dat 63% onder behandeling is geweest
bij een psycholoog en 38% was nog onder
behandeling. Hoe zie jij dit om je heen terug
en wat zie jij als voornaamste stressoren
voor jullie generatie?
‘De drempel om naar een psycholoog te gaan is
omlaag gegaan en ik denk dat dat goed is.
Als voornaamste stressor zie ik enerzijds de
maakbaarheid en het gevoel dat we ons leven
en de wereld kunnen inrichten als we maar hard
genoeg werken en anderzijds de terugkerende
onzekerheid die het leven nou eenmaal met
zich meebrengt.’
‘Wat bij ons Denktank-weekend naar voren
kwam is dat het gaat om een duurzame stressen ontspanningsbalans die nodig is om gezond
te blijven. Stress is best normaal.

Ik geloof dat er niets mis is met hard werken
en dat we als mens veel aankunnen. Maar als
we continu in piekmomenten leven en altijd
een 8½ moeten halen in cijfers, in relaties, op
Instagram en alles wat we doen, dan vraag je
teveel van je lichaam en je geest. Dan is het
tijd om je te realiseren dat je soms een stapje
terug moet zetten en kijken ‘wil ik dit wel’, ‘wat
voel ik eigenlijk’ en ‘wat hebben mijn lichaam
en geest nou eigenlijk nodig om dit in balans
te brengen?’ Het probleem ligt niet bij de
stressor alleen, maar dat we kennelijk niet in
staat zijn om daar de juiste ontspanning
tegenover te zetten. Ik zou meer focus willen
zien op balans in plaats van ‘welke
stressoren moeten we gaan veranderen’.’
Jan Derksen, hoogleraar klinische
psychologie ziet ook als oorzaak dat
millennials opgevoed zijn vanuit het idee
dat ze fantastisch zijn. Zij lopen dan in de
‘echte wereld’ tegen problemen aan. Hoe
kijk jij hiernaar?
‘Ik ben een beetje verwend denk ik, maar ik
zie wel veel mensen om me heen die echt
verwend zijn. Dit zie ik eigenlijk nog meer in
de generatie na mij, geboren tussen 2000 en
2005. Ik denk dat ouders deze kinderen vaak
willen geven wat ze zelf niet hadden. Maar
als je kinderen alles geeft, dan krijgen ze het
gevoel dat ze alles steeds vanzelf ontvangen,
in plaats van dat ze het zelf verdienen. Ik ben
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mijn ouders dankbaar dat ze me geleerd
hebben ‘als je iets wilt hebben, dan moet je
het verdienen’. Ik ben vanaf jonge leeftijd
gaan werken en daardoor weet ik wat de
waarde van geld is en weet ik wat de waarde
is van ‘als je ergens veel tijd en energie in
stopt, dan krijg je daar ook wat uit’ en dat is
meer waard.’
‘Wat ik ook zie en wat niet zo op de radar
staat is: alles gaat steeds sneller. De oudere
generatie heeft eigenlijk niet in de gaten hoe
snel het leven voor ons gaat. Eigenlijk weet ik
al niet meer hoe snel het gaat voor de
generatie die nu 12, 13 jaar is. Ik kan die nou
al niet meer bijhouden. Op het moment dat
alles sneller gaat verwacht je ook sneller
resultaat.
Jongeren zijn niet meer gewend om te
wachten en raken gefrustreerd wanneer het
niet snel gaat, bijvoorbeeld wanneer het niet
lukt om snel een film te vinden die je wilt zien
op Netflix. Als je vanaf baby al een click-klare
economie gewend bent, ‘vandaag besteld en
morgen in huis’, brengt dit een bepaalde
perceptie van de wereld met zich mee, maar
dit is niet hoe het in de echte wereld werkt.
Maar ook niet in relaties bijvoorbeeld. In
relaties moet je superveel tijd investeren.’
Wat denk je wat er voor jullie generatie
nodig is om de stress wat meer omlaag te
krijgen?
‘Ik denk dat we weerbaarder moeten worden.
De weg naar weerbaarheid bewandel je door
meer zelfbesef. Een relatie opbouwen met je
eigen lichaam, jezelf de juiste vragen stellen.
Niet ‘wat veroorzaakt stress’? Maar ‘wat voel
ik precies eigenlijk’ en ‘hoe weet ik dat
eigenlijk’? En dan pas kijken wat het
veroorzaakt heeft. Ga bij jezelf na hoe je
eigen systeem werkt. Als je daar beter inzicht
in hebt, dan kun je ook kijken naar ‘wat
veroorzaak nou eigenlijk echt die stress’? Is
het omdat ik een studieschuld heb of is het
omdat ik onzeker ben hoe ik met die
studieschuld om moet gaan.

Als ik wat meer boekhoudkundige kennis op
zou doen, dan neemt het misschien wat van
de stress weg.’
‘Ik denk dat we het fundament missen van
‘wat geeft mijn lichaam aan wat ik eigenlijk
wil’ en ‘wat heb ik eigenlijk nodig ?’ Die
vervreemding is zo fundamenteel dat je kan
gaan draaien aan welke knop dan ook als
beleidsmaker over studieschuld of flexwerk,
maar er komt wel weer een ander probleem.
The everchanging world is the only reality we
live in. Daarom zeg ik: Kijk naar het
fundament, luister en begrijp je eigen lichaam
en experimenteer vanuit daar met je
omgeving en kijk wat je omgeving met je
doet!’

Dit is een korte versie van het interview. Wil
je de uitwerking van het volledige interview
lezen? Klik hier!
Bronnen
• Driekwart van de jongeren heeft last van stress en
burn-out klachten (2017). GGZNieuws, 10 juli 2017.
• Teveel druk voor Millennials?’Niet zeuren, maar aan
de slag’ (2019). RTL-Nieuws, 21 februari 2019.

*De nationale denktank (https://nationaledenktank.nl/). Het Europees Instituut de Baak is
partner van de NDT.

Hilde Bolt
Hilde is als opleider & docent verbonden aan
het Europees Instituut de Baak. Zij is van
oorsprong psychotherapeut en traumadeskundige. Zij heeft zich gespecialiseerd in
het werken met lichaamstaal, waarin zij
oosterse en westerse zienswijzen met elkaar
combineert. Daarnaast is zij auteur van het
boek Get your Guts – Het instinct als kompas
(2016).

Vind een coach bij
de Baak!
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Wil jij je verdiepen in het begeleiden van vragen rond stress en burn-out? Kijk of de
opleiding Coachen bij stress en burn-out bij je past en schrijf je in voor een van de
introductieworkshops.

Een eerlijke en open blik
in de spiegel
Godfried IJsseling

Wat zie ik?
Een aspect dat mij als coach bezighoudt is
de vraag: wat zie ik bij de ander? Dat is een
belangrijke vraag, want het antwoord daarop
stuurt me in mijn begeleiding. Het beïnvloedt
mijn gedachten over de juiste ontwikkelingsrichting voor de coachee, en daarmee is wat
ik zie bij mijn coachee fundamenteel voor
wat ik doe als coach. Maar wat ik zie is
helaas geen neutrale weergave van de
werkelijkheid zoals die is.
Zelfbewustzijn
Geen mens kijkt neutraal. Wij allen kleuren de
werkelijkheid in, op basis van ervaringen die we
hebben opgedaan gedurende ons leven. Wij
zien het heden - meestal onbewust - door de
filter van ons persoonlijke verleden. Dat
verklaart ook waarom we allemaal de wereld
ietsje anders zien. Het is van groot belang dat je
als coach bewust bent van jouw specifieke
inkleuring, anders leg je misschien jouw
‘waarheid’ onterecht op aan de coachee, en wie
weet stuur je hem of haar daarmee een
verkeerde kant op.
Maar het is uiterst moeilijk om je voortdurend
bewust te zijn van jezelf. Alles wat je vaak doet
of laat wordt een patroon, een automatisme, en
zo verlies je je bewustzijn ervan. Zelfbewustzijn
vraagt continue oplettendheid en aandacht.
Zelfbewustzijn ontwikkelen als
levensopdracht
De ontwikkeling van zelfbewustzijn ben ik gaan
zien als een ‘levensopdracht’. Het gaat erom te

ontdekken hoe je je door je verleden, veelal
onbewust, in het heden laat bepalen. Die
wetenschap geeft je de mogelijkheid je van
je verleden los te maken en steeds bewuster
je toekomst vorm te geven. De weg in dat
proces leren kennen is niet alleen belangrijk
voor je eigen professionele ontwikkeling als
coach, maar ook voor de coachee. Want de
meeste coachingsvragen zijn persoonlijke
worstelingen met dingen in het heden, die
op de een of andere manier gekleurd
worden door ervaringen uit het verleden.
Vaak helpt het de coachee te leren zien hoe
verleden en heden verweven zijn, om die
verwevenheid waar mogelijk te ontrafelen.
De verzameling van al die te ontrafelen
interne processen - herinneringen,
overtuigingen, emoties - wordt ook wel het
‘zelf’ genoemd, vandaar ook de term zelfbewustzijn: bewustzijn van het zelf.

Kenmerken van het zelf
Het zelf heeft verschillende namen. Het
wordt ook wel het ego of ‘ik’ genoemd; het
is, althans ogenschijnlijk, wie je bent.
Sommigen spreken over de persoonlijkheid datgene wat ons ons kenmerkende ‘gezicht’
geeft. Ik noem het ook vaak de
bescherming, omdat het zelf ons lijkt te
beschermen, zoals een harnas dat doet, een
serie overtuigingen, gevoelens en
gedragingen die geautomatiseerd zijn,
waarin we geoefend zijn, die ons hebben
geholpen te overleven gedurende ons
aanvankelijk kwetsbare leven. >>
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Vind een coach of verbeter je
coachingsvaardigheden.
Bekijk het aanbod

En zo kun je tenslotte het zelf ook zien als
een overlevingsmechanisme: het zelf helpt
ons te overleven in een uitdagende wereld.
Het zelf helpt ons op al die manieren, maar
zit ons ook vaak in de weg. Het is vervuld
van innerlijke conflicten, van onzekerheden
en verwarring. Het voedt ons met twijfel over
onszelf, of juist met veel te rigide ‘zelfbeelden’, beelden van de ander, of van de
wereld om ons heen. Het is een wirwar van
emoties en gedachten, van ervaringen en
daaruit ontstane overtuigingen, die ons
vervolgens bang of bevooroordeeld maken.
Al het psychologisch lijden van de mens
komt voort uit de werking van het zelf. Geen
wonder dat psychologen en coaches er zich
vaak op toeleggen het zelf enigszins op orde
te krijgen.
Zien voorbij het zelf
Toch heb ik gedurende mijn inmiddels ruim
20-jarige ervaring als persoonlijk begeleider
ontdekt, dat het ontrafelen van het zelf niet
het eindstation is. Hoe belangrijk het ook is
om je innerlijke processen te leren kennen
en hanteren, het belangrijkste lijkt toch om je
op een open en ontvankelijke manier te
kunnen verhouden tot de mensen en de
wereld om je heen. Anders wordt persoonlijke ontwikkeling navelstaren. Het hoogste
doel lijkt mij daarom het zelf af en toe te
overstijgen, het gekrakeel ervan achter je te
laten, zodat je je op betekenisvolle manier
kunt verbinden met de ander en de wereld.
Een taak voor de coach
Misschien is dan een opdracht van de
coach, zo zie ik in ieder geval mijn eigen
opdracht, om gezamenlijk met de coachee
te proberen het zelf wat tot rust te brengen,

zodat wat zich ‘daarachter’ bevindt óók
bereikbaar wordt - noem het wie je in
essentie bent. Dat stil krijgen van het zelf
gaat niet via POPs of verbeterplannen,
ambitieuze doelen, of door het gevecht ermee
aan te gaan (want die verstérken de
defensieve bewegingen van het zelf alleen
maar), maar via een eerlijke en open blik in
de spiegel; een waarderende blik vooral. Een
blik die zoekt naar wat al goed is, in plaats
van wat nog beter kan.

Ik heb ontdekt dat contact met die essentie
toegankelijk wordt door die toe te laten, door
je eraan over te geven. Je bént dat al. Het
gaat om luisteren, je open stellen - precies de
dingen die een coach doet. De beloning, in
mijn ervaring, is groot, want de energie die
eens aan het innerlijk conflict van het zelf
besteed werd, wordt nu beschikbaar voor je
creativiteit. En, als het zelf stil is ervaar je de
wereld op een harmonieuzere, intensere
manier.
Al wat nodig is, is tijd, een open blik,
liefdevolle aandacht, en nieuwsgierigheid.
Juist die kwaliteiten lijken schaars in deze tijd
waarin problemen oplossen, snelheid,
efficiëntie en resultaatgerichtheid centraal
staan. Misschien juist daarom zijn dit tevens
kwaliteiten die veel mensen in een coach
zoeken. Wat ik mijzelf als coach voorneem is
daarom altijd: schenk aandacht aan de
innerlijke conflicten en de ogenschijnlijke
ambities tot ‘zelfverbetering’ van de coachee,
maar vergeet niet hem of haar te wijzen op de
reeds aanwezige volmaaktheid die achter al
die conflicten schuilgaat. Want daar, en niet
in al die zogenaamde gebreken, ligt de kracht
van het ware zelf.
Godfried IJsseling

Godfried IJsseling is trainer bij de Baak en auteur van het boek ‘De zelfbewuste leider - Naar
het hart van persoonlijk leiderschap’ (Scriptum 2019). Dat beschrijft zijn zoektocht naar
zelfbewustzijn, en wat daarachter schuil gaat.
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AGENDA

NOVEMBER

8
12
14
23
25
28

Introductieworkshop Winning Teams
Coaching on the Job
de Baak Proeverij
Open Dag Coach Practitioner en Master Coach
Van manager naar teamcoach
Coachend Leiderschap

Vind een coach
bij de Baak!

DECEMBER

9
14

Coachend Leiderschap
Open Dag Coach Practitioner en Master Coach

JANUARI
11
E-coaching, Basismodule
17
OpleidingTeamcoaching, Winning Teams
25
Coachen bij stress en burn-out

FEBRUARI
1
Coach Practitioner / Master Coach
Deze opleidingen worden ook incompany of als maatwerkprogramma verzorgd.

Voor meer informatie neem contact op met de opleidingsadviseurs van de Baak
(0343 55 6369 of advies@debaak.nl) of het Europees Instituut (0343 556343
– info@europeesinstituut.nl)
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Herfst op Landgoed de Horst
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Teamcoach in een
zelforganiserende omgeving
Bron: St!R.nu

Kun je het je voorstellen; een transitie naar
zelforganisatie met 3500 medewerkers, van
278 naar 25 leidinggevenden en ondersteund door een faciliterende schil van
coaches?
Dit lijkt misschien ongeloofwaardig en toch zette
Personal Banking, het kantorennet van ABN
AMRO, deze transitie in op 1 juli 2018. Van een
hiërarchisch ingericht bedrijfsonderdeel met
3500 medewerkers en 120 kantoren, naar 350
zelforganiserende teams.
Bij ABN AMRO Personal Banking adviseren ze
Nederlandse en internationale particulieren
klanten op het gebied van Hypotheken,
Inkomen, Vermogen, Lenen, Verzekeren,
Sparen en Betalen. Een prima lopend
bedrijfsonderdeel dat zijn droom wil
verwezenlijken: ‘De klant wordt warm welkom
geheten via beeldbankieren of fysiek bij hen op
kantoor. Vragen op financieel gebied worden
altijd direct beantwoord. Met de kracht van het
persoonlijk contact maken zij voor de klant het
verschil, zodat hij met een 9+ ervaring het
contact afsluit’.
Waarom zelforganisatie, zul je misschien
denken?
Omdat ze geloven dat de klant en de
medewerker hier uiteindelijk gelukkiger van
worden. Door medewerkers meer mandaat en
vertrouwen te geven, kunnen zij nog beter in het
belang van de klant handelen. En dat heeft
weer een positieve wisselwerking op het
werkplezier van de medewerker. Zo’n transitie
doe je niet zomaar en daar is goed voorbereidend werk en onderzoek aan voorafgegaan.
Om de teams een zachte landing te laten

maken, is er een faciliterende schil om de
teams heen gebouwd. Deze schil bestaat uit
Skill Leads, Teamcoaches en Skill Coaches.
De Teamcoaches hebben als missie de
teams te begeleiden om geheel
zelforganiserend te werken en henzelf
daarmee uiteindelijk overbodig te maken.
‘Het grootste compliment dat ik kan
ontvangen als Teamcoach, is als een team
zegt dat ze willen dat ik meer op afstand ga,
omdat ze het zelf prima kunnen’, zegt
Mariëlle Kooijman-Spelbos van ABN AMRO.
De Skill Coach is er om adviseurs die daar
behoefte aan hebben vakinhoudelijk beter te
maken. En hun missie is om zoveel mogelijk
adviseurs binnen het bedrijfsonderdeel te
coachen, met als doel een nog betere
bediening van onze klanten. De Skill Leads
zijn de 25 overgebleven leidinggevenden die
de kaders, de WAT, bepalen waar de teams
zich aan houden. Denk daarbij bijvoorbeeld
aan het bepalen van de stip op de horizon.
De verdere invulling van de HOE is aan de
teams, gefaciliteerd door de Team- en Skill
Coaches.
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Waar begeleiden we de teams dan in als
Teamcoach?
ABN AMRO gelooft sterk dat psychologische veiligheid in het team de basis is
om een goed team te kunnen zijn. Mariëlle
vervolgt: ‘Dat teamleden zichzelf durven te
zijn, fouten durven te maken, elkaar aan
durven te spreken en ze de conflicten niet
vermijden. Andere elementen waarin we de
teams begeleiden zijn bijvoorbeeld
besluitvorming: Hoe zorg je dat de besluiten
gedragen zijn door het hele team? Hoe geef
je feedback aan elkaar en ook als het je
vindt dat een collega achter blijft in
prestaties? Daarnaast zijn ook leidinggevende taken in de teams komen te liggen.
Dit hebben we ingericht in de vorm van
ownerships. Te denken valt aan: people,
performance, planning. Ook ondersteunen
we als Teamcoaches de verschillende
owners in hun ontwikkeling in deze rol.’

Welke dromen hadden we nog meer?
‘Hoe mooi zou het zijn als we een pool van
37 gecertificeerde StiR Teamcoaches
zouden zijn, die niet alleen voor de teams
binnen ons bedrijfsonderdeel ingezet
kunnen worden maar ook voor het op de
kaart zetten van zelforganisatie binnen en
buiten ABN AMRO?’, vertelt Mariëlle. En zo
werd ook deze droom werkelijkheid. In
november 2018 zijn ze met zijn allen
gestart met een incompany Teamcoach
opleiding: Winning Teams van het
Europees Instituut. Op 4 juli haalden ze
allemaal het certificaat en vanaf die datum
is ABN AMRO een pool met 37 StiR
geregistreerde Teamcoaches rijker.
Bron: St!R (zie www.stir.nu)
St!R is een onafhankelijk keurmerk voor
professioneel begeleiders.

Meer weten over de St!R-erkende opleiding Teamcoaching Winning Teams? Schrijf
je in voor een van de introductieworkshops.
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De keerzijde van digitalisering
Ron van Deth

‘Altijd aanstaan’
Stichting de Nationale Denktank* heeft als
doel de Nederlandse samenleving met
vernieuwende ideeën vooruit te helpen.
Twintig jonge academici buigen zich dit jaar
over de vraag: Hoe realiseren we een digitale
samenleving die gezond, weerbaar, eerlijk en
inclusief is? Dat is een terechte en urgente
vraag, want de voortschrijdende
digitalisering heeft allerlei negatieve
gevolgen, die om een oplossing vragen.
De gevolgen
De mogelijkheden van digitalisering zijn
ongekend en breiden zich in hoog tempo uit. In
veel opzichten maken ze ons dagelijks leven
een stuk efficiënter en gemakkelijker. Nog niet
eens zo heel lang geleden werden papieren
documenten per post verstuurd en kon het
dagen of weken duren voor je alles weer terug
had. Per e-mail kan dat nu in een paar minuten
geregeld worden. Tijdens vakanties moest je
naar een krakende ‘wereldontvanger’ luisteren
om te horen of je kenteken werd genoemd. In
dat geval was er thuis iets loos en diende je
onmiddellijk vanuit een telefooncel de ANWB te
bellen... Inmiddels kunnen we overal iedereen
op ieder moment -zo nodig met beeld en albereiken. Waar zestig jaar geleden vrijwel
niemand een tv had, kun je nu overal op je
smartphone kijken wat je wilt. Die ontwikkeling
heeft grote gevolgen zowel privé als op het
werk.
Er zijn maar weinig beroepen waaraan de
digitalisering volledig voorbij is gegaan. Veel
banen zijn verdwenen en ook een deel van de
nieuwe banen zal over een paar jaar niet meer
bestaan. Dat vraagt van werkenden

doorlopend aanpassingen in de vorm van
bij- of omscholing. Wie onverhoopt niet over
digitale vaardigheden beschikt, komt als
‘digibeet’ buiten de samenleving te staan.
De Nationale Ombudsman wijst de overheid
niet voor niets op de aanzienlijke groep
burgers die niet digitaal vaardig is en buiten
de boot dreigt te vallen. Problemen zijn er
ook voor degenen die zich juist wèl weten te
redden in de digitale samenleving. Voor
werk, een leuke vriend(in) of zelfs de
dagelijkse boodschappen hoeven ze de
deur niet meer uit. Face-to-face-contacten
lijken voor velen niet meer zo belangrijk en
als ze al mensen in levenden lijve ontmoeten, dan staat de smartphone dikwijls echt
contact in de weg. Iedereen kent wel de
voorbeelden van mensen die aan een
tafeltje niet gewoon met elkaar praten, maar
ieder afzonderlijk op appjes reageert. Dat
heeft inmiddels bij een groeiend aantal
mensen tot sociaal isolement en een ware
‘telefoonverslaving’ geleid. Ze zijn zo
intensief met hun telefoon in de weer, dat
hun dagelijks leven er onder begint te lijden
en hulp van de GGZ nodig is.
Constant aanstaan
Onze smartphones eisen doorlopend onze
aandacht op. Zijn het geen berichten van
Facebook of Instagram, dan krijg je een
appje van een vriendin die meldt dat ze zo’n
mooie tas heeft aangeschaft. En anders
verwacht je leidinggevende wel dat je ook
na vijven zijn dringende e-mail beantwoordt.
Overbekend is inmiddels dat dit ‘constant
aanstaan’ slecht is voor het menselijk stresssysteem. Dit systeem is evolutionair gezien
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nog helemaal niet ingesteld op deze moderne
vorm van aanhoudende stress. We zijn van
oudsher gewend om bij gevaar kort en snel
(fysiek) te reageren, waarna de stress weer
vermindert en we herstellen. Juist aan dat
herstel komen velen mede door de digitalisering
helemaal niet meer toe. Misschien is het
veelzeggend dat juist een groot aantal
millennials al vroeg in hun bestaan wordt
geconfronteerd met burn-out. Zij zijn opgegroeid
in een tijd, waarin digitalisering steeds
nadrukkelijker het werktempo opjaagt. Zij zijn
ook de eerste generatie, van wie zelfs het
zelfbeeld sterk gedigitaliseerd is: hun identiteit
vooral wordt bepaald door hoe je je presenteert
op sociale media. En daar wordt vaak de indruk
gewekt dat het leven één groot feest is en alles
maakbaar is.
En wat nu?
De komende jaren verwacht ik dat de meeste
mensen veerkrachtig genoeg zijn om de
nadelige gevolgen van digitalisering in de hand
te houden. Gezien de grote aantrekkingskracht
van de moderne technologie beschikt
waarschijnlijk niet iedereen over het daarvoor
vereiste zelfregulerende vermogen.

Coaching kan die groep ondersteunen hun
leven niet te laten bepalen door de popupberichtjes op hun smartphone, maar zelf
de momenten daarvoor zorgvuldig te kiezen.
Zo kunnen ze leren tijd te maken voor
herstel van hun overbelaste stress-systeem,
zodat burn-out geen kans krijgt. De grootste
taak (vooral voor de jonge generaties) lijkt
echter weer een identiteit op te bouwen, die
niet gebaseerd is op een digitale façade van
succes en geluk, maar op een realistisch
beeld van zichzelf en de wereld om hen
heen. In ‘echte’ face-to-face-contacten delen
ze dan niet alleen de succesverhalen met
elkaar, maar juist ook hun falen en hun
kwetsbaarheden. Gerichte coaching kan
daarbij goede diensten bewijzen, al is met
de onstuimige ontwikkeling van de artificiële
intelligentie deze vorm van begeleiding
binnen enkele decennia vermoedelijk zelf
ook grotendeels gedigitaliseerd…

Ron van Deth
Ron is docent in verschillende opleidingen
bij het Europees Instituut de Baak.
*De nationale denktank (https://nationaledenktank.nl/). Het Europees Instituut de Baak is
partner van de NDT.

Vind een coach of verbeter je coachingsvaardigheden. Bekijk het aanbod of neem contact op via
advies@debaak.nl of info@europeesinstituut.nl
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Expert aan het woord
Anoek Neele, Teamcoach en trainer

Teamcoachen is net als een goede
grap: je moet ‘m timen!
Aan het woord is Anoek Neele, teamcoach
en trainer in de opleiding Winning Teams. ‘Ik
ben eindeloos enthousiast over ontwikkeling
van teams. Je kunt me er ’s nachts wakker
voor maken. Echt!’ Waarom?
‘Het is er letterlijk met de paplepel ingegoten.
Thuis aan de eettafel, werd tijdens de andijviestamppot van alles verteld en weinig gezegd.
Daar heb ik geleerd goed te kijken, te luisteren
naar de ondertiteling, voelen wat iets doet…
een lastige en rijke school voor het werk van
teamcoach. Ik kwam erachter dat als je een
beetje helpt met het benoemen van zaken, je
een heel andere setting kunt creëren. Daar
komt bij dat ieder team en context weer anders
is. Ik raak daarom nooit uitgeleerd. Het is een
briljant vak. Bij eerdere functies dacht ik op een
gegeven moment, nu weet ik het wel. Maar in
dit vak heb ik nooit het gevoel dat ik het
helemaal in de smiezen heb.’
Wanneer word je als teamcoach
ingeschakeld?
‘Vaak wordt er een teamcoach bij geroepen als
iets er ‘rood’ uitziet. Bijvoorbeeld een slechte
uitkomst van een medewerkersonderzoek, rode
cijfers in de boeken of een kritisch rapport van
de inspectiedienst. Dan krijgt men het gevoel
dat het urgent is. Mooier zou het zijn als eerder
wordt gedacht; wacht eens even, het loopt niet
zo lekker, laten we er iemand bij halen. Of nog
beter: dit kan wel eens lastig worden, laten we
preventief hulp inschakelen. Dat laatste gebeurt
maar mondjesmaat, het is vaak reactief.’

‘Voor veel managementteams is het complex om
organisaties te besturen. Bijvoorbeeld door een
veranderende markt of een complexe
organisatiestructuur. Gedoe heeft niet alleen met
de mensen te maken, maar juist ook met de
context, het krachtenveld waar het team zich in
begeeft.’

Welke vragen kom je tegen als teamcoach?
‘Vanuit de klant hoor ik dit:
• Kun je ons helpen om de onderstroom op tafel
te krijgen?
• We hebben ooit goed gedraaid, maar de
laatste tijd is er een negatieve spiraal ontstaan.
Kun je ons helpen daaruit te komen?
• De sfeer is hier om te snijden en er blijven
maar oude koeien uit de sloot komen. Daar
willen we vanaf.
Tussen de regels door hoor ik vaak dit:
• Doen we het wel goed als team?
• Vinden ze me wel oké als leidinggevende?’
‘Na een analyse blijkt de teamcoachopdracht
vaak iets als dit:
• Helpen bij het verwerken van negatieve
ervaringen uit voormalige teams (beschadigende interacties, onthechtingsprocessen uit
voorgaande teams, reorganisatieperikelen).
• Leren omgaan met specifiek fasegebonden
dynamieken en fenomenen, zoals het vinden
van een gezond evenwicht in machtsverhoudingen en een status quo in de mate van
affectiviteit.
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• Stimuleren tot bewustwording van de
blokkerende patronen die de voortgang in
teamontwikkeling vertragen (bijvoorbeeld
coalitievorming).
• Een team bewust laten worden van de
contextinvloed op het teamfunctioneren en
zich daarin anders leren verhouden.
• Ondersteunen op inhoud- en procedure
niveau, zoals het aanscherpen van de visie,
missie of strategie alsmede het verhelderen
van rollen, taken en werkprocedures.’
‘Om een voorbeeld te geven. Ik kreeg de
volgende vraag: ons MT is niet echt een team.
Hoe zorgen we ervoor dat iedereen betrokkenheid toont om een gezond bedrijf te worden,
met een heldere missie? Er was een dynamiek
ontstaan waarin de directeur van alles
probeerde en de rest ja zei en nee deed.
Gaandeweg ontstonden er coalities, managers
kwamen niet opdagen bij vergaderingen. Ze
vertoonden eigenlijk kindgedrag.‘
‘Ik heb het voorzichtig opgebouwd met de vraag
‘Waarom zit ik hier? Wat hebben we te doen?’
Gelukkig werd de goed voelbare ijzige sfeer
direct benoemd. De volgende vraag was ‘Wat is
het probleem?’ Verschillende invalshoeken
werden naast elkaar gelegd, de vorm die daarbij
hielp was een vissenkom. ‘Wat is nog niet
benoemd?’ Middels pijlen gooien (deep
democracy), waarbij het de bedoeling is dat je
elkaar(s) (standpunt) raakt, kreeg ook deze
vraag ruimte. Steeds verder pelden we het
probleem af, totdat het kwetsbaar werd. Totdat
mensen vertelden ‘ik vind het spannend, ik voel
me onmachtig, ik weet niet wanneer ik het goed
doe.’ Dan ben je in de zone waar je wilt zijn.
Vervolgens ga je weer opbouwen. Natuurlijk
gaat dat niet vanzelf. Medewerkers moesten
kleur bekennen, dat hebben we met

opstellingen gedaan. We konden wél veel rapper
en constructiever naar de missie, visie en de
strategie kijken. Het gezamenlijke. Immers, het
onderlinge gedoe was weg.’
‘Voor mij is het een uitdaging om goed te timen
wanneer ik wat doe. Soms wil ik het team zo
graag helpen, dat ik te snel ga. Dat werkt juist
stagnatie in de hand. Deze week coachte ik een
team dat ontzettend voorzichtig met elkaar
omging. Ze probeerden al lange tijd de machtsfase te omzeilen, die voor veel teams natuurlijk
erg spannend is. Ik zei: ‘Jullie gaan alleen maar
met zijden handschoentjes met elkaar om! Ik
word er helemaal gek van. Kunnen jullie eens wat
lelijker doen tegen elkaar? Eens zeggen wat je
werkelijk van elkaar(s functioneren) denkt?’ Het
zetje was precies op tijd; ze gingen helemaal los.
Daarmee kwam de onderstroom op tafel en dat
leidde tot teamontwikkeling. Groei naar de
volgende fase.’
Hebben tijdelijke teams andere vragen dan
vaste teams?
‘Gedeeltelijk. Bij tijdelijke teams bestaat het risico
dat ze niet uit de eerste teamontwikkelfase
komen. Bij tijdelijke teams helpt het om de spier
te kweken die het mogelijk maakt om door de
teamontwikkelfasen heen te gaan. Bijvoorbeeld
door direct te beginnen met ‘wat zijn hier de
normen en waarden en de (on)geschreven
regels? Willen we dat ook zo?’. Door snel nieuwe
medewerkers in te lijven en diepgaand elkaar
leren kennen. Zo werk je aan inclusiviteit. En dan
bedoel ik met elkaar leren kennen niet ‘wat is je
naam en hoe lang werk je hier’, maar ‘welke
ervaring heeft je gevormd en welke kanten van
jezelf laat je weinig zien in dit team.’
‘Ook bij tijdelijke teams wordt pas een teamcoach
ingeschakeld als er iets aan de hand is.
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'Als je een cactus hebt, hoef je er niet steeds op te gaan zitten.'

Bijvoorbeeld bij het uitblijven van resultaat of
een te snelle wisseling van teamleden. Terwijl
juist tijdelijke teams gebaat zijn bij een goede
opstart en doorstart, steeds weer.’
Hoe zit het met zelforganiserende teams en
je rol als teamcoach?
‘Bij zelforganiserende teams heb je met het
team zelf te maken. Dat is leuk! Soms ontstaat
daarbij wel een lastig spanningsveld, vooral als
je interne teamcoach bent. De ‘teamcoach’
wordt aangesproken op de resultaatverantwoordelijkheid van het team. En daar ben je
eigenlijk niet voor. Of toch wel? Vaak is dat niet
duidelijk uiteengezet. Afbakenen van je positie
met alle relevante stakeholders is daarom
belangrijk. Ben je teamcoach? Performance
coach? Beide? Eén ding ben je in ieder geval
niet en dat is leidinggevende. Sommige
teamcoaches vallen helaas, soms ongemerkt,
terug op een managementrol. Dan gaan ze toch
maar weer even snel zelf ‘zaken regelen’ en
stagneert de ontwikkeling van het team.’
Werk je ook met teams die Agile werken?
‘Laatst heb ik een team gecoacht dat overging
op Agile werken. Bij Agile werk je veel samen,
je reflecteert regelmatig en geeft elkaar vaak
feedback. Dat is niet altijd vanzelfsprekend
binnen teams. Deze teamleden waren gewend
om volgens een vast stramien te werken. Als je
overgaat op Agile, moet je juist wendbaar zijn,
snel met elkaar meebewegen. Om die overgang
te ondersteunen, zet ik dan graag werkvormen
uit improvisatietheater in. Via improvisatiewerkvormen doe je snel nieuwe ervaringen op
en merk je dat iets wat eng lijkt, helemaal niet
zo eng is. Gewoon proberen, een beetje
bijschaven, lachen als het verkeerd gaat en
voilà: je hebt iets nieuws geleerd als team.

Technische teams werken vaak solistisch en dan
opeens moet je naar elkaar toe bewegen. Een
leuke opdracht is dan om samen een verhaal te
vertellen. Als je met een solistisch team te maken
hebt, gaat zo’n verhaal alle kanten op. Na enige
tijd hebben ze door hoe je aansluiting maakt op
elkaar en ontstaat er een heel gaaf of supergrappig verhaal. Het krachtige aan theatervormen
is dat het het probleem gelijk blootlegt en direct
ervaring biedt om iets nieuws te leren.’
Om af te sluiten, heb je tips voor leidinggevenden?
• ‘Gun het jezelf om iets níet te weten. Sta met
je handen in het haar. Zeg hardop: ‘ik weet het
even niet’. Dat is helemaal oké, het bevordert
eigenaarschap in het team.’
• ‘Laat je kwetsbare kant zien. Toon wat er echt
in je omgaat. Onmacht? Angst? Irritatie? Het
maakt niet uit wat het is. Vaak creëert juist dat
(h)erkenning en nabijheid met collega’s.’
• ‘Word je gevraagd om je visie (nog eens) te
delen? Voorkom abstracte, wollige
uiteenzettingen. Vertaal je koers in een
(theater)beeld, een persoonlijk verhaal of een
presentatie met foto’s. Dat komt meer binnen
en medewerkers onthouden het nog beter
ook!’
Anoek Neele is trainer in de opleiding
Teamcoaching ‘Winning Teams’.
Meer weten over deze opleiding? Schrijf je in
voor een van de introductieworkshops.

Ben je manager en wil je je teamcoachende
kwaliteiten ontwikkelen? Kijk dan bij de training
Van manager naar teamcoach.
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Positieve psychologie voor al
je coachees
Met een app die jouw werk op een waardevolle manier
zal ondersteunen
Gijs Jansen

De laatste jaren is er steeds meer discussie
over de rol van moderne media in ons leven.
Je zou kunnen zeggen dat we af en toe een
beetje doorschieten met al dat appen en
liken. Voor je het weet loop je voorbij aan
een eekhoorn of een vogel, die je juist het
gevoel kunnen geven dat je er voor even
echt bent, in het hier en nu. En dus is het
goed om kritisch te kijken naar de manier
waarop we al die nieuwe technologie
aanwenden, zodat we er ook echt gelukkiger
van worden.

Inhoudelijk kozen we voor Mindfulness en
Acceptance and Commitment Therapy
(ACT), de twee stokpaardjes van de
Positieve Psychologie. Op den duur willen
we daar nog andere stromingen aan toe
gaan voegen, zoals Compassion Focused
Therapy, Heartfulness, enzovoort. Heel veel
technologie bestond al, in de vorm van
hand-outs, vragenlijsten, boeken en
artikelen. Allemaal materiaal op papier,
terwijl papier toch niet helemaal meer van
deze tijd is…

Op deze manier heb ik de afgelopen twee jaar
lang, samen met Barry Kicken en Rob Hulsen,
gekeken naar de mogelijkheden om de
technieken uit de Positieve Psychologie digitaal
toegankelijk te maken voor iedereen.
Uitgangspunt daarbij was dat het speels moest
zijn, laagdrempelig, positief, vrolijk en doeltreffend. Want daar waar je kunt verdwalen in je
telefoon, kan datzelfde ding je ook helpen om
juist veel handiger om te gaan met gedachten,
gevoelens en omstandigheden. En daarmee
was het idee voor een app geboren.

En dus bedachten we games, animaties,
filmpjes, tutorials en online invuloefeningen.
Langzaam ontstond wat nu de ACT Guide
App is geworden.

Vervolgens concludeerden we dat de verbinding
tussen de professional en zijn coachee daarin
centraal moest komen te staan. Alle dingen die
we bedachten, moesten dus in dienst staan van
die relatie. We wilden dat de app een grote
meerwaarde zou vormen voor de coachee,
maar zeker ook voor de professional. Beide
moeten door de app een significante verlichting
voelen bij hetgeen ze aan het doen zijn. Je zou
dus kunnen zeggen dat we de app om het werk
van de professional heen gebouwd hebben, in
plaats van dat de app zelf centraal staat.

De app zelf
De app is opgebouwd uit drie onderdelen:
Trainingen, de Speelplaats, en een
Educatiegedeelte.

Onder Trainingen vind je complete online
trainingen op basis van Acceptance and
Commitment Therapy (ACT) en Mindfulness.
Deze kun je ter ondersteuning van je eigen
programma cadeau doen aan al je cliënten.
De Speelplaats biedt daarnaast een
geweldige wereld aan allerlei soorten
oefeningen, die je los door kunt sturen.
En tenslotte geeft het Educatie gedeelte je
als professional de kans om je verder te
verdiepen, met behulp van artikelen,
tutorials, noem het maar op.
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En hier blijft het niet bij. Vanaf de
release zal de app doorontwikkeld
worden, met wekelijks een update met
nieuw materiaal en technische
verbeteringen en innovaties.
De app in de praktijk
Stel, je hebt een coachee met wie je wilt
gaan werken op basis van ACT en/of
mindfulness. Je kunt er dan voor kiezen
om iemand een volledige online training
te geven, of allerlei losse oefeningen, of
allebei. Daarnaast kun je ook voor en
na een traject content sturen, bijvoorbeeld als iemand op een wachtlijst
staat, of als terugvalpreventie.
Samen met jouw professionele
begeleiding krijg je dan een cumulatief
effect van technieken.
Nieuwsgierig geworden?
Download de app via de appstore en
kijk voor meer informatie op www.actguide.com
Probeer de app 10 dagen gratis en
profiteer tot 16 november 2019 van de
early bird korting van 150 euro.

Gijs Jansen verzorgde een interactief college ACT op een van de Inspiratiedagen tijdens de
opleiding Coach Practitioner/Master Coach.
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BOEKENTIPS

BOEKENTIPS

Door: Ron van Deth

Roon, D. van (2019). Hoe train ik mijn Verdraagspier? Veerkrachtig
dealen met onzekerheid en andere ongemakken. Ede: Hardeman
Veel coaching gaat er vanuit dat alles maakbaar is. Dit boek is
gebaseerd op de wat meer reële aanname dat ongemakkelijke
gevoelens nu eenmaal bij het leven horen. Het biedt je een handleiding
om flexibel en veerkrachtig om te gaan met onzekerheid en andere
ongemakken en te zoeken waar je echt invloed op hebt. Geleidelijk
ontwikkel je het inzicht dat ongemak en waardevol leven hand in hand
kunnen gaan.

Ball, B. (2019). Coachen zonder blabla. Maak van elk coachgesprek
een krachtige ervaring. Tielt: LannooCampus.
Vind je het als coach ook wel eens lastig om naar je coachees te
luisteren? Heb je het gevoel dat er soms meer in je gesprekken zit dan
je er nu uithaalt? Wil je graag efficiënter en krachtiger leren coachen,
ongeacht je methode? Dan belooft dit boek je een uitweg. Het gaat
ervan uit dat er in coaching teveel gepraat wordt, terwijl volgens de
auteur wezenlijke veranderingen juist in het lichaam en het onbewuste
beginnen. Daarvoor biedt hij fysieke werkvormen en zet hij coaches aan
tot ‘liefdevolle meedogenloosheid’ in het contact met hun coachees.

Staartjes, K. & Boermans, M. (2019). Topteams. Samen bergen
verzetten. Deventer: Management Impact (verschijnt eind oktober).
Dit boek beschrijft de achttien pijlers die van een team een topteam
maken. Het boek maakt daarbij gebruik van ervaringen met
bergexpedities, waarover de beide auteurs beschikken. Als factoren die
cruciaal zijn voor succesvolle samenwerking worden de fases van een
bergexpeditie doorlopen: Expeditie, Team, Basiskamp, Beklimming,
Top en Afdaling. Bedoeld ter inspiratie van iedereen die in teams werkt
en betere samenwerking en resultaten wil bereiken.
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Wat doen de Baak en het Europees
Instituut rondom Coaching?
We zijn er voor iedereen die een coach zoekt, die zijn eigen coachingsvaardigheden wil ontwikkelen en die voor zijn organisatie coaching wil
inzetten bij bijvoorbeeld een verandertraject of teamontwikkeling. Of voor
wie zijn interne coachnetwerk wil professionaliseren. Ons aanbod:

Stevige basis

Vervolg

Coaching on
the Job

Opleiding tot
Master Coach
(St!r en PHBO erkend)

Coachend
Leiderschap

Van Manager
naar Teamcoach

Coach Practitioner

Winning Teams

(PHBO en EQA-erkend)

Professionalisering
E-coaching

Coachen bij
conflicten

Coachen bij
stress/burn-out

&Co: coaching bij je opleiding

Maatwerk&
Incompany

Vind een
coach bij
de Baak

De Baak
www.debaak.nl/coaching

Europees Instituut de Baak
www.europeesinstituut.nl/
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Het Coaching Magazine van de Baak en het Europees Instituut wordt gemaakt door:

Ron van Deth – Psycholoog, publicist, stafmedewerker Europees Instituut
de Baak, r.vandeth@europeesinstituut.nl
Ria Stegeman – Marketing communicatie, Europees Instituut de Baak
r.stegeman@europeesinstituut.nl

Aan deze uitgave werkten mee: Hilde Bolt, Bob Peeters, Gijs Jansen, Anoek
Neele, Godfried IJsseling

Disclaimer:
Ondanks de constante zorg en aandacht die de Baak en het Europees Instituut besteden aan de
samenstelling van het Coaching Magazine is het mogelijk dat de informatie die hierin wordt gepubliceerd
onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevenswerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.
Bewering en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen zijn die van de auteur(s) en niet
(noodzakelijkerwijs) van de redactie.
De Baak en het Europees Instituut sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte
schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van
informatie die door middel van het Coaching Magazine verkregen is of die het gevolg is van beweringen
en meningen, geuit in artikelen en mededelingen.

Coaching Magazine
Coach in de organisatie

debaak.nl/coaching
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