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Inleiding
In het voorjaar gaan mensen zich vaak anders voelen. Ze krijgen weer energie en hebben oog voor
de zonnige kanten van het bestaan. Velen zoeken de buitenlucht op en genieten van de ontluikende
natuur. Dit lentegevoel komt in verschillende artikelen van het Coaching Magazine tot uiting. Zo
besteden we aandacht aan de positieve psychologie, die onze mindset kan sturen naar wat energie
geeft. En verschillende coaches melden uit de praktijk hoe zij de natuur inzetten bij hun begeleiding.
Een auteur laat zien wat de waarde kan zijn van ‘oldtimers’ in organisaties en hoe je die waarde met
een geregelde APK kunt verhogen. Een ander artikel verheldert de samenhang tussen groepsontwikkeling en communicatieniveaus in teams. Wie desondanks stress oploopt, vindt uitleg wat
stress is en wat er aan te doen valt.
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 voorjaar 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
4
Hilde
Bolt

Yvonne
vd Goorbergh

4

7

David Jan
van Stolk

Ron
van Deth

Wim
13
Goossens

Arjen
Okx

Positief leiderschap

4

Stress onder de loep

6

APK 50+

12

Uit de praktijk

14, 18

Boekentips

21

Opleiden tot coach?

22

Agenda

8

Sanne
de Waal

3

Congres Positief Leiderschap
een impressie
Ron van Deth

Ruimte voor licht en donker
Ieder jaar organiseert het Tijdschrift
Positieve Psychologie een congres met
steeds een ander thema. In november 2018
stond Positief Leiderschap centraal. Een
keynote spreker op dit congres was Kim
Cameron, een Amerikaans expert op dit
terrein. Daarna waren er verschillende
workshops, waarin Christien Brinkgreve
wees op de keerzijde van een al te positieve
benadering.
Positieve energie
Cameron benadrukte in zijn verhaal de grote en
wetenschappelijk behoorlijk goed onderbouwde
bijdrage van de positieve psychologie. Mensen
zijn geneigd meer aandacht te besteden aan
het negatieve. Crises en problemen eisen in
organisaties eerder alle aandacht op dan wat er
allemaal goed gaat. Volgens Cameron is een
kenmerk van positiviteit dat het heliotropisch is:
net als levende systemen heeft het de neiging
te bewegen in de richting van positieve energie,
in de richting van wat leven geeft. Wie positief
leiding geeft, wekt deze energie op en laat
mensen groeien. In zijn boek Positief leiderschap in de praktijk noemt Cameron een aantal
richtlijnen voor het ontwikkelen van positieve
energie:
a. Stimuleer positieve feedback: verzamel
bijvoorbeeld deze feedback en verdeel die.
b. Reflecteer: hou bijvoorbeeld schriftelijk bij
welke positieve gebeurtenissen je op een dag
hebt meegemaakt.

c. Maak het werk aangenaam: zorg
bijvoorbeeld dat plezier een vast onderdeel
is van je werk.
d. Gebruik positieve energienetwerken:
achterhaal bijvoorbeeld wie in je organisatie
positieve energiegevers zijn.
Cameron overtuigde vooral ook met zijn
typisch Amerikaanse optimisme. Dat werkt
zeker aanstekelijk, maar zijn verhaal had
voor mij wel sterk het karakter van ‘er zijn
geen problemen, maar alleen uitdagingen’.
In die gedachte werd ik gesterkt door een
workshop die ik in de middag bij Christien
Brinkgreve volgde.
Ruimte voor licht èn donker
Brinkgreve gaf in haar workshop aan het
belang te onderkennen van positief denken
met zijn constructieve benadering, de
aandacht voor ieders talenten en het geheel,
het krachtenveld waarin mensen opereren.
Ze uitte echter kritiek op de onderliggende,
vooral Amerikaanse ideologie, waarin geluk,
succes en gezondheid volledig afhangen
van mensen zelf. Alsof die alleen een
kwestie zijn van wil, motivatie, inzet en dus
je eigen schuld als het niet lukt. Met die
overschatting van maakbaarheid wordt
volgens Brinkgreve voorbijgegaan aan
krachten waarover je niet of nauwelijks
controle hebt, zoals verschillen in talenten,
sociale condities, genen, geluk of pech.
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Voor haar is positief leiderschap primair gebaseerd op een realistische blik met een evenwicht
tussen de polariteiten (niet te positief, niet te negatief), met oog voor het team, de situatie, voor
wat speelt. Kortom: ruimte voor licht èn donker.
Weinig bekenden…
De workshop van Brinkgreve was voor mij een welkome nuancering op al te ongecompliceerd
positivisme. Toch heb ikzelf waarschijnlijk het meeste te leren bij de positieve insteek. Het feit
dat ik op dit congres nauwelijks bekenden tegenkwam, moet me in dat opzicht te denken
geven. Klaarblijkelijk zitten er weinig mensen met die blije, positieve bik in mijn netwerk. Of is
dat een te negatieve benadering?
Ron van Deth
Ron is stafmedewerker en docent bij het Europees Instituut de Baak
Zie voor meer informatie de site van het Centrum voor Positieve Organisaties aan de
Universiteit van Michigan: https://positiveorgs.bus.umich.edu/
Meer informatie over het congres Positieve Psychologie.
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Stress onder de loep genomen
Hilde Bolt

Een mens ervaart de angst en het beven die door een
schok worden veroorzaakt aanvankelijk als een
nadeel… Dit is slechts tijdelijk. Als de beproeving
voorbij is, ervaart hij opluchting. Daarom, de angsten
die hij aanvankelijk moest doorstaan brengen hem
voorspoed op de lange termijn. (Uit: I Tjing)

Wat is de functie van stress en hoe profiteer
van je van de gezonde kant van stress? In
dit artikel gaat Hilde Bolt, trainer in de
opleiding Coachen bij stress en burn-out,
hierop in.
Gezonde stress is nodig
Dat stress een veel voorkomend fenomeen is in
de westerse wereld is inmiddels heel duidelijk.
Met gezonde stress is niets mis. Gezonde
stress, of ook wel functionele stress heb je
nodig om te kunnen functioneren in deze
wereld. Het lichaam komt dan terecht in een
opperste staat van paraatheid. Het verhoogt de
alertheid, wat maakt dat je tijdelijk je focus kunt
verscherpen, doelgericht kunt zijn en kunt
‘pieken’, zoals we bijvoorbeeld terugzien bij
artiesten en sprekers. Functionele stress,
gekoppeld aan het instinct, is ook van belang
wanneer het gaat om ‘overleven’; het kan je
aanzetten om jezelf in veiligheid te brengen bij
naderend gevaar.
Wanneer het lichaam na die tijd weer kan
herstellen, is er niet zoveel aan de hand.
Wanneer dit niet gebeurt, dan blijven de
stresshormonen in het lichaam en ontstaat er
een blijvend gevoel van gejaagdheid. Dit kan
weer leiden tot fysieke onrust en vermoeidheid,
angstige gevoelens en gedachtes. Het systeem
komt niet meer tot rust. Hierbij spreken we van
ongezonde of ook wel dysfunctionele stress.

Risico op overspannenheid of burn-out
Stress was ooit lang geleden, het
beschermingsmechanisme dat je van de
natuur had gekregen om in leven te blijven
(1). Dit kun je zien als signaleringsfunctie
van het instinct. Het kan op de langere
termijn betekenen dat je signaleringsfunctie
zo uitgeput is, dat het dezelfde hevige
reacties geeft op situaties die geen feitelijk
gevaar zijn. De inschattingsfunctie van het
instinct wordt op die manier niet optimaal
benut en het wordt onbetrouwbaar (2).
Wanneer het systeem niet meer tot rust
komt en je gaat leven vanuit die gejaagdheid, pleeg je roofbouw op je eigen lichaam
en loop je het risico op overspannenheid of
zelfs een burn-out.
De natuurlijke respons van het lichaam
op stress
We kunnen als mens hierin veel leren van
dieren. Honden bijvoorbeeld, schudden
wanneer ze blootgesteld zijn aan stressvolle
situaties. Maar ook mensen hebben
bijvoorbeeld, wanneer ze flink geschrokken
zijn, een natuurlijke impuls om te trillen of te
schudden. Peter Levine (3) benadrukt in zijn
boeken het leren volgen van de natuurlijke
respons van het lichaam na stress. Naar
mijn idee is dit waar het in onze westerse
wereld aan schort; dat we stress niet kunnen
vermijden, maar dat we niet weten hoe hier
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gezond mee om te gaan en dat we niet weten wat we kunnen doen om hiervan te herstellen. Veel
mensen forceren zichzelf om gewoon weer door te gaan, waardoor de stress in het lichaam
aanwezig blijft en wordt opgeslagen.
Profiteren van de gezonde kant van stress
Een deel van de ‘oplossing’ ligt in wat Uvnas Moberg (4) noemt ‘het systeem van verbondenheid’
en de werking van de oxytocine. De aanmaak van oxytocine brengt effecten teweeg die we
associëren met rust en verbondenheid. Het systeem in de hersenen en het zenuwstelsel dat
verantwoordelijk is voor de vecht- of vluchtreactie, genereert soms een totaal tegenovergestelde
reactie wanneer het lichaam oxytocine activeert (4).
Dus wat kun je ondernemen om oxytocine aan te maken, danwel het systeem van verbondenheid
te activeren? Hierbij kun je denken aan het onderhouden van voedende relaties, aanraking (bijv.
knuffelen en fijne seksualiteit), gezonde voeding, een massage, een warm bad/warme
douche/sauna en op het lichaam afgestemde beweging, zoals o.a. yoga en wandelen. Een gezond
functionerend lichaam heeft zowel inspanning nodig als ontspanning. Ook voldoende slapen en
rust nemen is voor een gezond functionerend lichaam van groot belang. Dit maakt dat de batterij
weer kan opladen en het lichaam de innerlijke balans weer kan herstellen na interactie met de
wereld.
Al met al niet even makkelijk in een wereld die dit niet (altijd) faciliteert. Hierin ligt een ieders eigen
verantwoordelijkheid om deze ruimte te pakken, zodat het stress-systeem kan functioneren zoals
het bedoeld is en we kunnen profiteren van de gezonde kant van stress. Een mooie taak voor
coaches om mensen hierin te begeleiden!
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).
1. Elkin, A. (2005). Stress voor dummies. Amersfoort: BBNC Uitgevers.
2. Bolt, H.A.J. (2016). Get your Guts – Je instinct als kompas. Amstelveen: Leporello Uitgevers.
3. Levine, P.A (2010). De stem van het lichaam. Haarlem: Uitgeverij Altamira.
4. Uvnas Moberg, K. (2003). De oxytocine factor. Amsterdam: Uitgeverij Thoenis.
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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.
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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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Communicatieniveaus in teams
Wim Goossens

Vier kernelementen van belang
bij samenhang teams
Bij het succesvol coachen van teams is de
samenhang tussen vier kernelementen van
belang: groepsontwikkeling,
(communicatie)niveaus, leiderschap en de
context van de groep. Wim Goossens
ontwikkelde het IPG-model (Integrale
Procesbegeleiding van Groepen) dat je
ondersteunt je bij het vinden van deze
samenhang. In dit artikel licht Wim
‘communicatieniveaus in teams’ toe.
Het IPG-model volgt de indeling van de eerste
vijf communicatieniveaus van Jan Remmerswaal. Jan ontwikkelde een theorie over
communicatieniveaus in groepen. In deze
theorie heeft hij groepsdynamische inzichten
gekoppeld aan inzichten vanuit de systeem- en
communicatietheorie.
• het inhoudsniveau (= WAT: het thema,
onderwerp of resultaat);
• het procedureniveau (= HOE: de werkwijze);
• het interactieniveau (wat er TUSSEN de
teamleden speelt);
• het bestaansniveau (wat er BINNEN de
teamleden speelt);
• het contextniveau (de invloed van de
OMGEVING van het team).

Je kunt een ijsberg als metafoor voor deze
communicatieniveaus gebruiken. Het inhoudsen procedureniveau is het zichtbare en
waarneembare gedrag dat zich boven de
waterspiegel bevindt. Het interactieen bestaansniveau spelen zich onder de
waterspiegel af. Het contextniveau is de zee
waarin de ijsberg zich bevindt.

Als je als teamcoach een beeld hebt van de
groepscommunicatie kun je ervoor kiezen
op een bepaald niveau te gaan coachen.

• Bij het coachen op inhoudsniveau
ondersteun je o.a. bij het verhelderen van
informatie, doel en resultaat bepalen en
inhoudelijke probleemverheldering.
• Bij het coachen op procedureniveau
ondersteun je o.a. bij het verhelderen van
werkprocedures, vastleggen formele rollen,
werkwijze.
• Bij het coachen op interactieniveau
ondersteun je o.a. bij het bespreekbaar
maken van het groepsklimaat, onderlinge
verhoudingen, interactiepatronen,
groepsdruk, leiderschap.
• Bij het coachen op bestaansniveau
ondersteun je o.a. bij eigen blokkades,
behoefte aan erkenning zichtbaar maken,
bespreekbaar maken zelfbeeld.
• Bij het coachen op contextniveau
ondersteun je o.a. bij de bewustwording van
de invloed uit de context, activeren van de
eigen context en bespreekbaar maken van
verschillende contexten.
De samenhang tussen groepsontwikkeling
en communicatieniveaus is als volgt te zien:
een beginnend team (oriëntatiefase) heeft
nog geen werkstructuur ontwikkeld en zoekt
over het algemeen eerst veiligheid op
inhouds- en procedureniveau: ‘Wat gaan we
doen en hoe gaan we het doen?’ >>
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Als het team gevormd is, verschuift de
aandacht naar het interne functioneren en
ontstaat er behoefte aan psychologische
veiligheid. Op de communicatieniveaus
verschuift dan de focus naar interactie- en
bestaansniveau. Als het team gaat
afsluiten verschuift de aandacht weer door
naar het contextniveau.
Wim Goossens is docent en trainer in de
opleiding Teamcoaching ‘Winning Teams’

Meer weten over het coachen van
teams?
• Teamcoach worden? Kijk of de
Opleiding Teamcoaching ‘Winning
Teams’ bij je past.
• Ben je leidinggevende of teamleider en
wil je je verder bekwamen in het
coachen van je eigen team? Kijk dan
bij de opleiding Van Manager naar
Teamcoach.
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APK 50+
David Jan van Stolk

Oldtimers zijn de moeite waard
Voor sommigen zijn oldtimers weinig meer
dan oude benzine-slurpende of dieselrook
blazende auto’s. En dus een reden om ze
weg te doen. En toch worden deze 50plussers onder de auto’s door net zo velen
gekoesterd en kundig onderhouden. Op
deze laatste manier zou je om moeten gaan
met de ‘oldtimers’ in organisaties, zoals
David Jan van Stolk hieronder betoogt.

• Ik wil nog 8 jaar met plezier werken, hoe
vul ik die in?
• Ik moet flexibel zijn en meebewegen met
de jongere generatie.
• Mijn leven ziet er in deze fase anders uit,
hoe combineer ik dat met mijn werk?
• Ik wil eindelijk wel eens gaan doen wat er
bij me past.
• Ik wil toegevoegde waarde blijven leveren.

Je besteedt veel zorg aan een oudere auto
waar je op gesteld bent en die je goed van
dienst is. Dat doe je niet als die auto allerlei
mankementen en roestplekken begint te
vertonen; dan ben je te laat. Zou dat ook gelden
voor mankementen bij oudere werknemers?
Goed onderhoud in een vroeger stadium is
nodig. De problemen op de arbeidsmarkt van
nu maken dat wij als coaches of HRprofessionals goed moeten nagaan of een
tijdige APK voor senioren niet een stap kan zijn
in de richting van een oplossing voor het
praktische probleem van de personeelstekorten.
Je auto wordt opgeroepen om ‘m tijdig na te
laten kijken met behulp van een soort standaard
checklist. En daar duikt meteen het eerste
probleem op: 50-plussers zijn niet standaard!

Een APK voor de 50-plusser moet in
principe de volgende aspecten bevatten:
• Een terugblik op het leven en de waarden
die daarin een rol speelden.
• Een onderzoek van de eigen talenten in
deze levensfase.
• Welke werksoort geeft je energie en welke
werksoort kost je energie?
• Een verkenning van mogelijke scenario’s
voor de komende 5 jaar.
• Experimenteren met in beweging komen.
• Proactief het gesprek aangaan met de
leidinggevende of anderen uit de context
van het werk.

Als coaches vinden we bij de 50-plusser andere
vragen dan bij de 20’er, de 30’er en de 40’er.
We moeten oppassen dat medewerkers niet
allemaal op de grote hoop van Duurzame
Inzetbaarheid en Talentmanagement gegooid
worden, want deze groep senioren, in deze
loopbaan- en levensfase heeft vragen gericht
op het zingevingsaspect:

Er zijn minstens 3 professionals die een
bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling
van de 50-plusser in deze loopbaanfase:
1. De coach, voor het individuele
verdiepende gesprek.
2. De trainer, voor de begeleiding van
groepsgesprekken waarin de ontwikkelmogelijkheden van deze loopbaanfase
worden gedeeld.
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3. De HR-adviseur, die ondersteuning biedt
voor het gesprek met de leidinggevende en
die op directieniveau kan zorgen voor
gezonde beeldvorming.
Dit laatste geldt in sterke mate voor de
coaches/trainers die in gesprek gaan met de
HR-adviseur over de doelgroep in het licht
van de ontwikkelingen van de organisatie.
Geen gesprek over algemeen beleid, maar
misschien wel over de vraag hoe om te gaan
met 50-plussers die in beweging moeten
komen of blijven in het licht van de
dreigende personeelstekorten. Op de
ministeries worden stappen in die richting
gezet: elke 5 jaar een nieuwe functie of een
speciaal opleidingsbudget voor 50-plussers.
De HR-professional als collega van de
coach moet dan naast de coach gaan staan
en voorkomen dat er door de directie een
algemeen en generaliserend beleid
geformuleerd wordt met als doel de 50plussers te laten bewegen. Want per
branche en per werksoort kan dat bewegen
aanzienlijk verschil inhouden. En voor het
individu is dat zeker het geval: iedereen
ontwikkelt andere kwaliteiten met het ouder
worden.

Talentmanagement 50-plus is een mooi en
nog vrijwel onontgonnen gebied en
investeren in je tweede levenshelft kan een
hoog rendement opleveren. Te vaak
worden de menselijke oldtimers
afgeschreven, terwijl ze met de juiste zorg
nog veel kilometers kunnen meegaan.
David Jan van Stolk
David Jan is associate van de Baak en
verzorgt o.a. de programma’s Coaching on
the Job en Professioneel Adviseren. Hij
schreef het boek Halverwege, verzorgde
Incompany programma’s Ervaring Werkt en
Senior Talent In Beweging voor de
doelgroep 50-plus.

Ben jij geïnteresseerd in een APK van je
loopbaan? Neem contact op met een
van onze adviseurs (0343 556369 of
advies@debaak.nl).

9

Uit de praktijk
Yvonne van den Goorbergh, coach

Van ICT-er naar coach
‘Neem mensen uit de drukke kantooromgeving mee naar buiten en er ontstaat al
snel ruimte om anders tegen zaken aan te
kijken.’ Aan het woord is Yvonne van den
Goorbergh die haar baan in de ICT verruilde
voor een baan als zelfstandig coach.
Na mijn HBO-studie ben ik gaan werken in de
ICT. Tijdens mijn loopbaan kwam ik er achter
dat mijn passie bij het begeleiden en coachen
van mensen lag. Het verlangen om coach te
worden is door het zetten van doelgerichte
stappen werkelijkheid geworden, o.a. door het
behalen van mijn Master Coach diploma bij het
Europees Instituut de Baak. Door mijn passie
voor paarden heb ik me verder gespecialiseerd
in het coachen met paarden. Hierdoor heb ik
mijn twee passies bij elkaar gebracht. Het is
alsof alle puzzelstukjes in elkaar zijn gevallen!
Reflectiewandeling
In het begin huurde ik een vergaderkamertje
om mensen te coachen. Daarna ben ik mensen
mee naar buiten gaan nemen, de natuur in, met
of zonder paarden. Het verschil is enorm; door
mensen uit een drukke kantooromgeving te
halen, ontstaat er direct ruimte om anders tegen
zaken aan te kijken. Regelmatig neem ik
mensen mee voor een reflectiewandeling. Na
een visualisatie van de te reflecteren situatie
stel ik vragen als:
1) Hoe zou je willen dat een dergelijke situatie
in de toekomst zou verlopen?
2) Wat is er mis gegaan of wat bevalt je nu niet?

3) Wat in deze situatie raakt jou? Wat heb jij
van deze situatie te leren? Wat is voor jou
moeilijk en wil je onder ogen zien?
4) Hoe zou je dat aan kunnen pakken? Wie
of wat zou jou daarbij kunnen helpen?
5) Welke acties ga je hiervoor concreet
ondernemen? Wanneer ga je starten per
actie? Sluit een commitment met jezelf om
dit ook daadwerkelijk te gaan doen.
Onderstaand verhaal illustreert mijn manier
van werken.
Reflectie heeft stilte nodig
Hij belt me vlak na zijn zomervakantie. Hij
heeft drie weken vrij gehad, maar voelt zich
nog steeds opgejaagd. Het was hem niet
gelukt om los te komen van zijn werk. En nu
ziet hij er als een berg tegenop om weer aan
de slag te gaan. Het gevoel van steeds maar
iets moeten en weer lange dagen maken. Hij
heeft het gevoel dat zijn bijdrage aan het
team steeds minder waard is en baalt daar
enorm van.
We spreken af op een NS-station, om vanaf
daar een reflectiewandeling te maken. Het is
prachtig nazomerweer en we hebben de
hele ochtend de tijd. Het eerste uur is er een
waterval aan woorden: alles komt eruit,
frustratie, angst, onzekerheid. De
gejaagdheid is merkbaar aan zijn lopen,
alsof de laatste trein ieder moment vertrekt.
>>
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Weldadige stilte
Dan valt het stil en vertraagt zijn pas. Eindelijk
de rust om de omgeving in zich op te nemen.
De wolkenluchten boven de duinen, een
schichtig hert dat er als een haas van door gaat,
een brul van een mannetjeshert in de verte. Een
kudde half wilde grazende paarden op de open
vlakte. En verderop tientallen soorten vogels op
een ven tussen de duinen. Het is zo stil dat we
het klapperen van de vleugels en het landen
van de vogels op het water kunnen horen. Er
zijn geen woorden nodig, gewoon lopen,
genieten van wat er is, het hoofd leegmaken.
De beloning op de top
En dan het laatste duin beklimmen voor het
strand, zwaar en traag omhoog door het mulle
zand, het bevrijdende gevoel op de top met
weids uitzicht over zee. Na een diepe zucht
starten we met de reflectievragen, nemen ruim
de tijd voor iedere vraag en het opschrijven van
het antwoord. De wind waait door onze haren,
de zon geeft een weldadige warmte.

Reflectie brengt orde in de chaos
De weidsheid van het strand en de zee
helpen hem om weer met een open blik te
kunnen kijken. De juiste vraag op het juiste
moment om orde te scheppen in de chaos
die hij voor zichzelf gecreëerd heeft. Als we
het eindpunt van de wandeling naderen is
het voor hem veel duidelijker geworden hoe
het bij hem werkt, in welke valkuilen hij
steeds weer stapt. Hij weet wat hem te doen
staat en heeft zelfs de concrete eerste acties
daarvoor geformuleerd. Op weg naar het
station merk ik dat zijn tred lichter is en zie ik
een glimlach op zijn gezicht. En ik besef
weer waarom ik zo enorm veel hou van mijn
vak!
Meer lezen? Zie ook de blogs van Yvonne.
Zoek je een coachopleiding? Neem
contact op met een van onze adviseurs:
(0343 556369/556343 / advies@debaak.nl
/ info@europeesinstituut.nl) of kijk op de
website.
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Uit de praktijk
Arjen Okx en Sanne de Waal,
coaches en oud-student Master Coach

De Heldenreis
Regelmatig geven we het woord aan ouddeelnemers van een coachopleiding bij het
Europees Instituut of de Baak. In deze
uitgave vertellen Arjen Okx en Sanne de
Waal hoe zij hun kennis en kunde op het
gebied van coaching inzetten. Allebei
volgden ze de opleiding tot Master Coach en
organiseren nu samen ‘De Heldenreis’ – een
wandeltrektocht die je even helemaal
weghaalt uit je dagelijkse leven. Tijdens deze
reis sta je stil bij je verhaal in dit leven. Wat
heeft het je gebracht en hoe wil je ermee
verder?
Arjen: ‘Voor mij was de aanleiding om de
opleiding tot Master Coach te gaan doen, de
Heldenreis. Ik heb de reis eerst als deelnemer
gedaan en ben later gevraagd de reis te
begeleiden. Coachen deed ik al, maar alleen op
gevoel en intuïtie. Ik vond dat ik vooral ook
meer theoretische bagage nodig had en ben
terecht gekomen bij het Europees instituut de
Baak. Door de opleiding kan ik mijn gevoel
combineren met de geleerde theorie en
daardoor beter aansluiten bij de ander. Tot op
heden nog geen seconde spijt gehad van deze
mooie opleiding. Inmiddels organiseer ik de reis
samen met Sanne de Waal, ook een oudstudent.
Sanne: “Ik ben de opleiding gaan doen om me
om te scholen tot coach. De opleiding voelde
als thuiskomen, alles klopte en ik voelde dit is
wat ik dien te doen. Sinds de opleiding heb ik
mijn eigen coachpraktijk. Ik vind het zo
bijzonder wat coaching mensen elke keer weer
oplevert en hoe mensen verder komen. Tijdens
de opleiding ontstond al het idee om een keer
samen te werken met Arjen. Toen Arjen met de

vraag kwam of het misschien ook iets voor
mij zou zijn om de Heldenreis te begeleiden,
ben ik eerst een keer als deelnemer
meegegaan om te ervaren wat het is. Voor
mij het mooiste cadeau dat ik aan mezelf
gegeven heb. En nu organiseren we de reis
samen”.
De reis
De reis is een vierdaagse wandeltocht door
de lage Pyreneeën met een dag ervoor om
‘aan te komen’ en een dag erna om af te
sluiten. Ongeveer een maand daarvoor
hebben we een kennismaking met de groep
waar iedereen deelt wat zijn/haar vraag is,
wat iemand er uit wil halen en waarom nu de
reis. Uiteraard is er voorafgaand een
uitgebreide intake om te bekijken wat de
vraag is, hoe iemand binnen de groep past
en of de persoon en vraag bestemd zijn voor
coaching of dat er iets anders nodig is. Na
de reis is er nog nazorg en een reünie.
Welke vragen hebben deelnemers
De vragen variëren heel sterk. Deelnemers
die op zoek zijn naar zichzelf, op een
kruispunt staan, keuzes moeten maken, etc.
De deelnemers hebben vaak al het één en
ander gedaan aan persoonlijke ontwikkeling.
Wat je voor werk doet of wat je achtergrond
is, maakt niet uit. Functies die we
tegenkomen: secretaresses, particulieren,
ZZP-ers, mensen van de overheid, maar ook
de eigenaar van een internationaal bedrijf in
6 landen. Iedere reis zijn er ook wel enkele
coaches die weer eens echt tijd voor zichzelf
willen hebben.
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We gebruiken het model van Joseph Campbell
“de reis van de held”. Dit model past op iedere
film en ieder verhaal. Met het model gaan we
aan het werk met het levensverhaal van de
deelnemer en vervolgens naar de belangrijke
momenten daarin, zodat patronen in de
onderliggende thema’s naar voren komen. Met
deze thema’s gaan we aan de slag, aan de
hand van de vraag. Waar komen ze vandaan,
waar sta je nu en wat is er nodig om verder te
komen? Dat doen we tijdens wandelingen, één
op één gesprekken en groepsgesprekken. We
gebruiken daarbij eigenlijk alle oefeningen die
we tijdens de opleiding tot Master Coach
hebben geleerd, zoals de polariteiten,
opstellingen en voice dialogue. Bij de
oefeningen ligt de nadruk op het voelen en
ervaren.

boven of naast de groep, waardoor het
groepsproces zeer sterk is. Iedereen is met
elkaar bezig. Uiteraard is het wel onze rol dit
allemaal in goede banen te leiden. De reis is
heel erg individueel ingestoken, waarbij de
groep een belangrijk middel is om aan de
slag te gaan met je vraag.
Wat je verhaal ook is, tijdens en na deze reis
heb je een handzaam en praktisch model in
handen. Je krijgt geen kant-en-klaar recept,
geen formule of invuloefening, maar wel een
ander beeld van je eigen levensverhaal, dat
je nieuwe perspectieven kan bieden.’

Er is geen vast programma, want we weten niet
precies wat er zal komen. We werken dus echt
in het moment en gebruiken wat er komt. Wij
brengen zelf ook onze vraag in, dus staan niet
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BOEKENTIPS

BOEKENTIPS
Kohlrieser, G. (2018). Laat je niet gijzelen. Over leiderschap,
verbinding, dialoog en werkelijke verandering. Heeze: Circle
Publishing.
De auteur van dit boek was veertig jaar gijzelingsonderhandelaar. Hij
gaat ervan uit dat wat hij daar heeft geleerd ook van toepassing is op
situaties waarin mensen zich figuurlijk laten gijzelen door onmacht en
een gevoel gevangen te zitten. Gijzelingsonderhandelaars zijn experts
in de vaardigheden van onderhandelen, beïnvloeden en overreden. Zo
starten alle effectieve onderhandelingen met het creëren van een band
tussen mensen. Daarmee is het ook voor leiders mogelijk met ieder
(innerlijk) conflict om te gaan.
Crombach, M. (2018). Over succes en falen in 30 verhalen en 30
oefeningen (in eigen beheer uitgegeven: https://siteereprijs.wixsite.com/home/nieuws).
Faalangst krijgt de laatste jaren minder aandacht dan in het verleden.
Natuurlijk onterecht, want faalangst komt veel voor. Volgens
schattingen zou wel 40% van de jongeren in meer of mindere mate last
van faalangst hebben. Dat kan hen enorm in de weg zitten. Mede aan
de hand van tal van casussen biedt dit boek zicht op wat faalangst is,
wat de oorzaken zijn en wat er aan te doen valt.
Diederiks, B. & Breukelen, H. van (2018). Maak je comeback. Vind
jezelf uit na een tegenslag. S2uitgevers.
Dit boek geeft je tools om tegenslag om te zetten in nieuwe kansen. In
acht heldere stappen ontwikkel je de veerkracht om met hervonden
moed en vitaliteit weer aan de slag te gaan met het werken aan je
passie. Het persoonlijke verhaal van voormalig topkeeper Hans van
Breukelen loopt als een rode draad door dit boek. Hij vertelt openhartig
over de tegenslagen in zijn leven en hoe hij die met behulp van deze
comebackmethode heeft overwonnen. Een lezer merkte op dat dit boek
‘ook zeer geschikt is voor mensen die normaal allergisch zijn voor
zelfhulpboeken’.

Weenink, G. (2018). Durf te kiezen. 21 stellingen waar elke
organisatie over moet debatteren. Zaltbommel: Uitgeverij
Haystack.
Nederland vergadert zich suf. Dagelijks praten managers over nieuwe
organisatiedoelen, mission statements en visies. Over het nut hiervan
lopen de meningen uiteen. Dit boek probeert organisaties aan te zetten
tot debatteren scherpe keuzes te maken. Het geeft de 21 belangrijkste
debatten die volgens de auteur in elke organisatie gevoerd moeten
worden. De debatten zijn gebaseerd op stellingen die schuren en niet
altijd zul je het ermee eens zijn. Voorbeelden zijn: ‘Ik geef mini-maal
tien complimenten per dag aan mijn collega’s’ en ‘Schaf het MT af!’
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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

Specialisatie
Teamcoaching

(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, Wim Goossens, David Jan van
Stolk, Yvonne van den Goorbergh, Arjen Okx, Sanne de Waal

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
Foto: Toos Poels

