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Inleiding

Toen ik in 1992 de eerste uitgave van dit boek schreef, waren er
nog bijna geen andere boeken over nieuwe methoden van
coachen die buiten de sport konden worden toegepast. Ik wilde
de basisprincipes van coachen definiëren en vastleggen voordat
ineens een heleboel mensen met de nieuwe hype mee zouden
willen liften zonder misschien helemaal te begrijpen wat de psy-
chologische diepgang en potentiële reikwijdte van coachen is of
hoe het aansluit bij de bredere maatschappelijke context. Zonder
dat inzicht zouden zij de fundamentele methodologie, toepassing
en reputatie en het doel van coachen gemakkelijk kunnen com-
promitteren.
Succesvol coachen werd het meest gezaghebbende boek over de me-
thodologie van coachen voor human resource management en in
het onderwijs in Engeland en daarbuiten. Intussen is onze kennis
over coachen door vele andere mooie boeken vergroot en onder-
schrijven we allemaal grotendeels dezelfde uitgangspunten. Het
heeft alle verwachtingen overtroffen hoe het coachen als disci-
pline is opgebloeid en volwassen geworden en de eerste groei-
stuipen zijn waardig en zonder veel pijn doorstaan. Er is een
groeiend aantal beroepsorganisaties voor coaches en het is een ge-
noegen om te zien dat die overwegend met elkaar samenwerken
in plaats van te concurreren. De grootste, de International Coach
Federation, heeft bijna 20.000 leden over de hele wereld. Er is op
heel verantwoorde wijze overeenstemming bereikt over erken-
ning, vereiste kwalificaties, beroepsnormen en ethiek. Coachen is
het stadium van de huisnijverheid voorbij en is uitgegroeid tot
een zeer gerespecteerde discipline, waaraan diverse vakbladen zijn
gewijd. Dit boek is nu vertaald in 22 talen, waaronder Japans,
Chinees, Koreaans, Russisch en de meeste Europese talen, en er
zijn wereldwijd ongeveer een half miljoen exemplaren van ver-
kocht.

Wat is er nieuw in deze druk?

In deze nieuwe druk heb ik de stukken aangehouden waarin de
definitie van coachen wordt uitgelegd, maar ik graaf wat dieper
om de psychologische wortels van coachen bloot te leggen en wat
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onkruid te wieden. Een slechte praktijk brengt het gevaar met
zich mee dat men een verkeerd beeld van coachen krijgt, het ver-
keerd opvat en afdoet als iets dat helemaal niet zo nieuw en an-
ders is of dat zijn beloften niet waarmaakt. Het is mijn bedoeling
om alle feiten op een rijtje te zetten en te beschrijven en illustre-
ren wat coachen eigenlijk is, waarvoor, wanneer en hoe vaak het
kan worden toegepast, wie het goed kan gebruiken en wie niet.
In tegenstelling tot de verleidelijke stellingname in One Minute
Manager bestaan er geen kant-en-klare oplossingen in het be-
drijfsleven en is goed coachen een vaardigheid, een kunst mis-
schien, die gedegen inzicht en veel oefening vergt om zijn verba-
zingwekkende potentieel te kunnen waarmaken. Door dit boek te
lezen zal niemand een deskundige coach worden, maar men zal
mogelijk wel inzien dat coachen enorm waardevol is en grote mo-
gelijkheden biedt. Misschien is dit wel het begin van een ontdek-
kingsreis in jezelf die vergaande gevolgen heeft voor je zakelijke
successen, je sportieve en andere talenten en de kwaliteit van je
sociale relaties thuis en op het werk.
In deze vierde, geheel bijgewerkte Engelse druk worden de princi-
pes van coachen in lekentaal verder uitgelegd met simpele voor-
beelden, niet alleen uit het bedrijfsleven, maar ook uit de sport.
Ook wordt nog uitgebreider ingegaan op het proces en de praktijk
van coachen door te putten uit de ervaring die mijn collega’s en
ik hebben opgedaan tijdens de ontelbare uren waarin we duizen-
den mensen in coachen hebben getraind sinds het boek voor het
eerst uitkwam.

Leiderschap voor hoge prestaties

Ik heb hoofdstukken toegevoegd over de relatie tussen coachen
en leiderschap en over leiderschap zelf. Regelmatig vragen
coaches wat zij kunnen doen om hun vaardigheid op peil te hou-
den of te verbeteren. Mijn antwoord is dan altijd: doen, doen en
nog eens doen, maar nog meer bewust van jezelf en anderen, en
je inzetten voor je eigen permanente persoonlijke ontwikkeling.
In de hoofdstukken over leiderschap diep ik dat heel sterk uit.
Ook heb ik verder uitgewerkt het belang van emotionele intelli-
gentie (EQ) voor presteren, de groeiende belangstelling voor spi-
rituele intelligentie (SQ) en hoe die allebei met coachen samen-
hangen. Doordat mensen meer verwachten van hun bedrijf en
heel vaak op zoek zijn naar zin en betekenis in hun werk wordt
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van coaches verwacht dat zij meer vaardigheid krijgen in het om-
gaan met deze existentiële levensvragen. Ik onderzoek wat die
vaardigheden zijn en hoe je ze kunt ontwikkelen. Bedrijven moe-
ten tegenwoordig ook accepteren dat hun waarden en ethiek ach-
teruitgaan en in sommige gevallen in de kritische ogen van hun
personeel en hun klanten tekortschieten. Coachen is een uiterst
effectieve manier om de echte waarden bloot te leggen en de in-
nerlijke harmonie tot stand te brengen zonder welke nooit een
optimaal bedrijfsresultaat kan worden geboekt.

Transformatie door transpersoonlijk coachen

Zoals geldt voor onderwijs, motiveren en leidinggeven, zo moet
ook het coachen op de hoogte blijven van de nieuwste psycholo-
gische ontwikkelingen en inzichten in de manier waarop mensen
het beste uit zichzelf naar boven halen. Wanneer sommige krin-
gen een bepaalde kennis hebben verworven, duurt het altijd even
voordat die helemaal door de massa wordt overgenomen. Dat is
helaas maar al te waar voor coachen. Zo is coachen in de sport
nog steeds voornamelijk gebaseerd op de gedragspsychologie, be-
perkt coachen op het werk zich nog te vaak tot de cognitieve psy-
chologie en beperken veel coaches zich tot de principes van de
humanistische psychologie volgens welke het bewustzijn zelf gro-
tendeels genezend werkt. In het Innerlijk Spel komt echter de
transpersoonlijke psychologie tot uiting, met de nadruk op het
principe wil, intentie en verantwoordelijkheid.
De transpersoonlijke psychologie is bijna een eeuw geleden opge-
zet door Carl Jung en Roberto Assagioli, maar zij waren hun tijd
ver vooruit en stuitten op weerstand, die nog werd vergroot door-
dat zij het ook hadden over spiritualiteit, dat voor sommige men-
sen negatief verband houdt met religie. Maar tegenwoordig is
meer bereidheid om nieuwe wegen te verkennen zodat coaches
met gezwinde spoed aan de slag moeten gaan met transpersoon-
lijk coachen. In deze editie begeef ik me verder op transpersoon-
lijk terrein. Ik zou echter niet graag willen dat coaches denken dat
alles wat transpersoonlijk coachen te bieden heeft op die pagina’s
staat en ik raad daarom sterk aan om een goede training in trans-
persoonlijk coachen te volgen, wat op steeds meer plaatsen mo-
gelijk is.

INLEIDING
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De toekomst van coachen

Ik besluit met een hoofdstuk over de toekomst van coachen, de
rol van coachen bij het transformeren van relaties in leer- en
werksituaties en de brede maatschappelijke en culturele context
die aanleiding is geweest voor het ontstaan van coachen.
Coachen, met de principes waarop het berust, is tijdloos en we-
reldomspannend. Het is een belangrijke overbrugging in de evo-
lutie van hiërarchie naar eigen verantwoordelijkheid, van auto-
cratie naar ware democratie, van kwantitatieve consumptiedrang
naar kwalitatieve duurzaamheid op elk gebied.
In dit boek gebruik ik meestal de mannelijke vorm, niet omdat ik
een seksist ben, want dat ben ik niet, of omdat ik ‘hij/zij’ en
‘zijn/haar’ lelijk en onelegant vind, wat inderdaad zo is, maar om-
dat de mannen zich het meest aan de boodschap van dit boek ge-
legen moeten laten liggen. Tijdens de trainingen die ik met mijn
collega’s geef, tonen vrouwen consequent een grotere natuurlijke
neiging om de filosofie van het coachen te omarmen. Dat is meer
hun stijl. Mijn eigen coach is een vrouw, uiteraard. Misschien be-
vordert de komst van meer vrouwen in hogere leidinggevende
functies dat coachen in de praktijk de communicatienorm in het
hele bedrijfsleven wordt. Ik hoop het, en ik hoop ook dat een
aantal vrouwen het coachmodel in dit boek bruikbaar vindt.

Groeien maar!

Zoals altijd bij een nieuwe vaardigheid, houding, stijl of opvatting
vergt het inzet, oefening en tijd om je coachen als ethos eigen te
maken, zodat het vanzelfsprekend gaat en optimale effectiviteit
heeft. Sommigen vinden dat gemakkelijker dan anderen. Als
coachen al je stijl is, hoop ik dat dit boek ertoe zal bijdragen dat
je praktijk nog grotere hoogten bereikt of dat je beter inziet wat je
beweegredenen zijn voor wat je intuïtief doet. Als coachen nog
nooit je stijl is geweest, hoop ik dat dit boek ertoe zal bijdragen
dat je op een nieuwe manier gaat nadenken over leidinggeven,
presteren en mensen en dat het een aantal richtlijnen voor
coachen geeft waarmee je de praktijk in kunt.
Eén juiste manier van coachen bestaat niet. Dit boek is niet meer
dan een plattegrond waarmee je kunt kiezen waar je heen wilt,
een kaart om bekend te worden met een aantal routes die naar je
doel voeren. Je zult zelf het terrein moeten verkennen, want geen
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enkele plattegrond kan de eindeloze variatie in het landschap van
menselijke interacties weergeven. Door die rijke variatie kan lei-
dinggeven aan mensen een persoonlijke, unieke kunstvorm wor-
den waarmee je je werk kunt verfraaien en waarderen en ervan
kunt genieten.
We worden op vele terreinen met een crisis geconfronteerd, zowel
in het milieu als in de economie. Het traditionele lineaire of tun-
neldenken is niet langer toereikend om onvoorzienbare noodsi-
tuaties op te vangen. Wat we nodig hebben is het vermogen om
een heel systeem aan te pakken en dat kunnen we bereiken door
persoonlijke ontwikkeling, door het oude angstparadigma in te
ruilen voor een paradigma van vertrouwen en door te erkennen
dat de mensheid maatschappelijk en spiritueel evolueert. Gezien
het duidelijk falende leiderschap van vandaag de dag zou een
beetje verplichte evolutie onze leiders echt geen kwaad doen. In
de praktijk bevordert coachen evolutie in elke fase, want evolutie
ontstaat van binnenuit en valt niet te leren uit voorschriften.
Coachen is helemaal geen onderwijzen, maar voorwaarden
scheppen om te leren en te groeien. Groeien maar!

INLEIDING

11

10068-Succesvol coachen, 10e herz.dr:10068-Succesvol coachen, 10e herz.dr  29-09-2010  13:21  Pagina 11



Deel I

DE PRINCIPES VAN COACHEN
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1 Wat is coachen?

Bij coachen staan de mogelijkheden van de toekomst
centraal, niet de fouten uit het verleden.

In de Concise Oxford Dictionary wordt coachen omschreven als ‘be-
geleiden, opleiden, aanwijzingen geven, feiten aanreiken’. Daarmee ko-
men we niet veel verder, want dat kan allemaal op veel manieren
die soms niets met coachen te maken hebben. Coachen gaat veel
meer over hoe iets gebeurt dan wat er gebeurt. Coachen levert gro-
tendeels resultaat op vanwege de ondersteunende relatie tussen
de coach en degene die gecoacht wordt, en de middelen en ma-
nier van communiceren die daarbij gebruikt worden. Degene die
gecoacht wordt leert de feiten niet van de coach maar vanuit zich-
zelf, gestimuleerd door de coach. Natuurlijk is het verbeteren van
de prestatie het primaire doel, maar de vraag is juist hoe dat het
best wordt bereikt.

Het begin: coachen in de sport

Het begrip coachen komt oorspronkelijk uit de sport en om de
een of andere reden spreken we van een tenniscoach en een
skileraar. Beiden zijn volgens mij vooral instructeurs. De laatste
jaren zijn tennislessen wat minder dogmatisch geworden en min-
der op de techniek gericht, maar daarin is nog een lange weg te
gaan. De wijze waarop skiles wordt gegeven is ook in ontwikke-
ling, maar minder uit eigen keus dan gedwongen door de om-
standigheden. Jongeren hebben het snowboarden, en alle varia-
ties op dat thema, voor zichzelf opgeëist; zij hebben het zichzelf
geleerd, deels omdat maar weinig skiënde volwassenen dat kon-
den. Afgezien daarvan hebben jongeren er tegenwoordig geen zin
in om van volwassenen te horen te krijgen hoe iets moet en zij
zijn opmerkelijk handig in het oppakken van nieuwe fysieke vaar-
digheden. Op korte carveski’s leer je veel gemakkelijker skiën,
zodat de skischolen hun methoden hebben moeten aanpassen
om vooral hun klanten te gerieven in plaats van zichzelf.

15

10068-Succesvol coachen, 10e herz.dr:10068-Succesvol coachen, 10e herz.dr  29-09-2010  13:21  Pagina 15



Innerlijk spel

Het onderricht in tennis, skiën en golf werd twintig jaar geleden
aangepakt door de onderwijskundige (Harvard) en tennisexpert
Timothy Gallwey, die de knuppel in het hoenderhok gooide met
zijn boek The Inner Game of Tennis (Innerlijk tennis), al snel gevolgd
door Inner Skiing en The Inner Game of Golf (Innerlijk golf). Met de
term ‘innerlijk’ werd de psychische toestand van de speler aange-
duid of in de woorden van Gallwey: ‘De tegenstander in je eigen
hoofd is sterker dan degene die aan de andere kant van het net staat.’
Iedereen die wel eens op de baan heeft gestaan op een dag dat
niets lukt, zal herkennen wat Gallwey bedoelt. Gallwey beweert
verder dat wanneer een coach de speler kan helpen zijn innerlij-
ke belemmeringen voor een goede prestatie uit de weg te ruimen
of te verminderen, er een onverwachte natuurlijke bekwaamheid
zal optreden waarbij niet veel technische inbreng van de coach
nodig is.

Een coach erkent dat de innerlijke belemmeringen vaak hardnekkiger

zijn dan die van buiten.

In de tijd dat zijn boeken verschenen, waren er maar weinig
coaches, instructeurs of beroepsspelers die in zijn ideeën geloof-
den, laat staan ze overnamen, hoewel de spelers die boeken in
zulke grote hoeveelheden verslonden dat ze op de bestsellerslijst
terechtkwamen. De bestaansgrond van de trainers werd bedreigd.
Zij dachten dat Gallwey het sportonderricht op zijn kop wilde zet-
ten en vonden dat hij hun ego, hun gezag en de principes waarin
zij zoveel geïnvesteerd hadden ondermijnde. Dat deed hij ook in
zekere zin, maar hun angst leidde tot overdreven fantasieën om-
trent zijn bedoelingen. Hij vormde geen bedreiging voor hun
werkgelegenheid, maar voerde slechts aan dat zij effectiever zou-
den werken als zij een andere aanpak volgden.

Het wezen van coachen

Gallwey had inderdaad precies aangegeven wat het wezen van
coachen is.

SUCCESVOL COACHEN
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Coachen is iemands potentiële kwaliteiten vrijmaken zodat hij zo

goed mogelijk presteert.

Het is geen onderwijzen, maar het leren bevorderen. Hoe heb je
trouwens leren lopen? Heeft je moeder verteld hoe dat moest? We
hebben allemaal een ingebouwd, natuurlijk leervermogen, waar-
op onderwijs eigenlijk een verstorende uitwerking heeft.
Dit is geen nieuw idee: Socrates heeft dat al ruim tweeduizend jaar
geleden onder woorden gebracht, maar op de een of andere ma-
nier is zijn filosofie in de stormloop op het materialistische re-
ductionisme van de laatste twee eeuwen verloren gegaan. De slin-
ger van de klok is echter weer teruggezwaaid en, al geldt dat niet
voor Socrates, coachen is terug van weggeweest en blijft nog wel
een generatie of drie! De boeken van Gallwey vielen samen met
de opkomst in de psychologie van een optimistischer mensbeeld
dan de oude behavioristische opvatting, waarin we weinig meer
waren dan een hol vat waar je van alles in kon gieten. Volgens het
nieuwe model leken we meer op een zaadje, dat alle mogelijk-
heden in zich heeft om tot een machtige boom uit te groeien. We
hebben voedsel nodig, mest en licht om naartoe te groeien, maar
het wezen van de eik dragen we al in ons.

Ophouden met aanwijzingen geven is misschien nog moeilijker dan

leren coachen.

Als we dit model accepteren – en het wordt alleen nog maar be-
streden door enkele oudjes die denken dat de aarde plat is – moe-
ten we vraagtekens plaatsen bij de wijze waarop we leren en, be-
langrijker nog, bij de wijze waarop we onderwijs en onderricht ge-
ven. Gewoonten zijn helaas hardnekkig en oude methoden blij-
ven bestaan, hoewel we meestal wel hun beperkingen kennen.
De vergelijking met de eik kan nog verder worden doorgevoerd.
Het is wellicht bekend dat jonge eiken die in het wild uit een ei-
kel groeien, al snel één enkele, haarfijne penwortel ontwikkelen
om water op te zoeken. Die kan wel een meter diep gaan terwijl
het boompje nog maar 30 cm hoog is. Als de boompjes in een
kwekerij worden gekweekt voor de verkoop, komt de penwortel
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meestal in een lus op de bodem van de pot te liggen en wordt hij
afgebroken wanneer het boompje wordt verplant, waardoor het
ernstig in zijn ontwikkeling wordt vertraagd terwijl er een nieuwe
aangroeit. Er wordt onvoldoende tijd uitgetrokken om de pen-
wortel intact te houden en de meeste kwekers weten niet eens van
zijn bestaan of functie.
Bij het overplanten van een boompje zal een verstandige tuin-
man de tere penwortel afrollen, het uiteinde ondersteunen en
hem voorzichtig laten zakken in een diep recht gat dat met een ij-
zeren staaf in de grond is geboord. Dat beetje tijd dat hiermee in
het nog jonge leven van de boom geïnvesteerd wordt, zorgt er-
voor dat hij het overleeft en dat hij sneller groeit en sterker wordt
dan zijn commercieel gekweekte soortgenoten. Een verstandig za-
kelijk leider gebruikt coachen als een goede tuinman.
Het is moeilijk om een universeel bewijs voor het succes van nieu-
we methoden te leveren, omdat er maar weinig mensen zijn die
ze helemaal begrijpen en gebruiken en vele anderen niet bereid
zijn de oude beproefde methoden lang genoeg opzij te zetten om
de winst van de nieuwe op te strijken. Maar evenzeer uit nood-
zaak als vanwege de vooruitgang hebben termen als medezeggen-
schap, delegeren, verantwoording en coachen sinds kort hun weg
naar het zakelijk taalgebruik – en soms ook gedrag – gevonden.

Innerlijk zakendoen

Tim Gallwey heeft misschien als eerste een simpele, alomvatten-
de methode gegeven die gemakkelijk op bijna elke situatie kan
worden toegepast, met name in zijn boek The Inner Game of Work
(Spelenderwijs werken).
Vele jaren geleden heb ik Tim Gallwey opgezocht, een opleiding
bij hem gevolgd en Inner Game in Engeland opgericht. Al gauw
hadden we een klein team van coaches in Innerlijk Spel. In het
begin was iedereen door Gallwey opgeleid, later trainden we zelf
onze coaches. We organiseerden trainingen Innerlijk Tennis en
vakanties met Innerlijk Skiën, en veel golfspelers hebben met
Innerlijk Golf een vloeiende slag geleerd. Het duurde niet lang of
onze sportklanten vroegen of we dezelfde methoden ook konden
toepassen op problemen die in hun bedrijf speelden. Dat hebben
we gedaan, en alle grote namen van tegenwoordig in het coachen
van bedrijven zijn in de methode van Gallwey opgeleid of zijn er
sterk door beïnvloed.

SUCCESVOL COACHEN
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Door onze jarenlange ervaring in het bedrijfsleven hebben wij de-
ze eerste methoden kunnen uitbouwen en hebben we ze aange-
past aan de vraagstukken en omstandigheden in het huidige be-
drijfsleven. Sommigen van ons hebben zich erin gespecialiseerd
om managers te leren coachen, anderen werken zelfstandig als
coach voor leidinggevende medewerkers en directies. Hoewel
coaches op de markt elkaars concurrenten zijn, zijn zij meestal
goede vrienden en werken ze niet zelden samen. Dat spreekt op
zich al sterk ten gunste van deze methode, want Tim Gallwey stel-
de dat je tegenstander bij tennis eigenlijk je vriend is als hij je
flink laat lopen en je je krachten tot het uiterste moet aanspreken.
Hij is niet je vriend als hij de bal rustig terugslaat, omdat je dan
niet gestimuleerd wordt om beter te gaan spelen – en willen we
dat niet allemaal op ons eigen gebied?
Hoewel Tim Gallwey, mijn collega’s bij Performance Consultants
en vele anderen die nu het coachen beoefenen in het strijdperk
van het bedrijfsleven, net als ik hun eerste ervaringen hebben op-
gedaan in de sport, is het coachen in de sport over het algemeen
weinig veranderd. Dat loopt minstens tien jaar achter bij de me-
thodologie van coachen die nu praktisch overal in het bedrijfsle-
ven wordt toegepast. Dat komt omdat het een nieuwe term was
toen we het vijfentwintig jaar geleden in het bedrijfsleven intro-
duceerden, zonder de ballast van een verleden. Wij konden nieu-
we begrippen introduceren zonder te hoeven vechten tegen oude
begrippen die met coachen verband hielden.
Dat wil niet zeggen dat we geen weerstand ondervonden tegen
coachen in het bedrijfsleven; die krijgen we soms nog steeds van
mensen die op een vreemde manier niets hebben meegekregen
van de veranderingen of daarvoor blind zijn gebleven. Coachen
heeft zich definitief een plaats verworven in het bedrijfsleven,
hoewel de term zelf zou kunnen verdwijnen terwijl de daarmee
samenhangende waarden en opvattingen, houding en gedrag
voor iedereen de norm worden.

Mentoring

Nu ik toch een omschrijving van coachen geef, moet ik ook ‘men-
toring’ noemen, een andere term die zich sinds kort in het zake-
lijke jargon heeft genesteld. Dit woord stamt uit de Griekse my-
thologie, waarin wordt verhaald hoe Odysseus, toen hij uitvoer
naar Troje, zijn huis en de opvoeding van Telemachus aan zijn
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vriend Mentor toevertrouwde. ‘Vertel hem alles wat je weet,’ zei
Odysseus en stelde zo onbewust een aantal beperkingen aan men-
toring.
Mike Sprecklen was de coach en mentor van het beroemde, alles
winnende roeiduo Holmes en Redgrave. ‘Ik kwam niet verder, ik
had ze alle techniek bijgebracht die ik kende,’ zei Sprecklen jaren ge-
leden bij het afsluiten van een training Coachen voor betere pres-
taties, ‘maar dit opent de mogelijkheid om verder te komen, want zij
voelen dingen die ik niet zie.’ Hij had daarvoor een nieuwe manier
ontdekt, namelijk door aan te sluiten bij hun ervaringen en per-
cepties in plaats van te werken vanuit zijn eigen ervaring. Een
goede coach, en natuurlijk ook een goede mentor, kan en moet
degene die de prestatie moet leveren zo ver krijgen dat deze de be-
perkte kennis van zijn coach of mentor overstijgt.
Voor sommige mensen zijn de termen mentoring en coachen on-
derling uitwisselbaar. Ik citeer uit het boek Everyone Needs a
Mentor van David Clutterbuck:

‘Ondanks de diverse definities van mentoring (en de diverse na-
men daarvoor: van coachen of begeleiden tot sponsoren) blijken
alle deskundigen en zegslieden het erover eens dat het zijn oor-
sprong heeft in het begrip ‘in de leer zijn’, waarbij een oudere per-
soon met meer ervaring zijn kennis doorgeeft en leert hoe het werk
wordt uitgevoerd en hoe je je zakelijk moet opstellen.’

Ik ben bang dat ik het daar niet mee eens ben. Het effect van
coachen is niet afhankelijk van ‘een oudere persoon met meer er-
varing die zijn kennis doorgeeft’. Coachen vereist deskundigheid
in coachen, niet in het inhoudelijke onderwerp. Dat is juist een
belangrijk sterk punt van coachen.

Potentieel

Of we nu coachen, adviseren, begeleiden, faciliteren of als mentor
optreden, de effectiviteit van wat we doen hangt voor een groot
deel af van onze opvattingen over het menselijk potentieel. De
uitdrukkingen ‘het beste uit iemand halen’ en ‘je verborgen mo-
gelijkheden’ impliceren dat er in het individu nog meer ligt te
wachten om naar buiten te komen. Als een manager of coach niet
gelooft dat mensen over meer mogelijkheden beschikken dan ze
op dat moment laten blijken, zal hij hen niet kunnen helpen
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