
 

  
COACHING SKILLS 

WERKBOEK 
 

Naam: ………………………….. 
 
 
 
 

  



Coaching skills learning track  2 

Inhoudsopgave 
 
1. Persoonlijk groeidocument _________________________________________________ 3 

1.1 Mijn inzichten dagdeel 1: Ik als coach _____________________________________________ 4 

1.2 Mijn inzichten dagdeel 2: Coach toolbox ___________________________________________ 7 

1.3 Mijn inzichten dagdeel 3: Coachen in het hier en nu __________________________________ 9 

1.4 Ontwikkelingsdoelen __________________________________________________________ 11 

2. Theorie ________________________________________________________________ 15 

2.1 Het ijsbergmodel van Mc Clelland _______________________________________________ 15 

2.3 Rationele Effectiviteits Training - waarnemen en denken _____________________________ 19 

2.4 Disney-model _______________________________________________________________ 25 

2.5 Het coachtraject _____________________________________________________________ 26 

3. Coach toolbox ___________________________________________________________ 27 

3.1. Oefening: Het intake gesprek __________________________________________________ 27 

3.2 Oefening: Coachcontract ______________________________________________________ 28 

3.3 Oefening: Disney-model _______________________________________________________ 30 

3.4 Oefening: GROW in een coachgesprek ____________________________________________ 31 

3.5 Oefening: Switchen in interventiestijlen __________________________________________ 32 

3.6 Oefening: De juiste vragen bij de ijsberg __________________________________________ 33 

3.7 Oefening: Werken met de logische niveaus ________________________________________ 36 

3.8 Oefening: Competenties coachen met de STAR-methode _____________________________ 38 

3.9 Oefening: De Gouden Driehoek _________________________________________________ 39 

3.10 Oefening: Toepassen van de RET _______________________________________________ 41 

3.11 Oefening: Intervisiemethode __________________________________________________ 43 
 
 



Coaching skills learning track  3 

1. Persoonlijk groeidocument  
 

In dit groeidocument staat jouw persoonlijke ontwikkeling ten aanzien van het 
trainingsonderwerp ‘Coaching Skills’ centraal. Jouw motivatie om deel te nemen aan 
deze training zegt waarschijnlijk al veel over jouw persoonlijke leerdoelen. Hoe je 
deze doelen gaat behalen en in praktijk gaat brengen is een proces dat in gang wordt 
gezet bij de start van inschrijving en pas eindigt ná het volgen van de training. Om dit 
proces in kaart te brengen werk je in dit groeidocument het volgende uit:  

 
1. Jouw leermomenten en inzichten per onderwerp tijdens het volgen van de training.  
2. Jouw persoonlijke ontwikkeldoelen en plan om deze doelen te bereiken.  

 
Pak dit document voor en na iedere bijeenkomst er even bij en vul de relevante 
onderdelen in.  
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1.1 Mijn inzichten dagdeel 1: Ik als coach 
 
Coachcontract 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schaalwandelen 
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Overdracht, projectie en afstemming & persoonlijk groeidocument 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GROW-model & LSD  
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Overige leermomenten en inzichten dagdeel 1 
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1.2 Mijn inzichten dagdeel 2: Coach toolbox 
 
Disney-model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coachen onder de ijsberg & logische niveaus van Dilts  
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Interventiestijlen en het effect hiervan   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overige leermomenten en inzichten dagdeel 2 
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1.3 Mijn inzichten dagdeel 3: Coachen in het hier en nu 
 
Coachen in het hier en nu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verdieping/uitbreiding van jouw coach toolbox  
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Eerste afspraak met een coachee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overige leermomenten en inzichten dagdeel 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Coaching skills learning track  11 

1.4 Ontwikkelingsdoelen  
 
Om de toepassing van coachingstechnieken en –instrumenten in de praktijk te 
verbeteren streef ik ernaar om: 
 
 
Minder te doen - Meer te doen + Te blijven doen = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
Daarbij zijn mijn prioriteiten:  
 
A: 
  
B: 
 
C: 
 

 
Houd het concreet, persoonlijk en ambitieus 
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Ontwikkelingsdoel A  

Om dit te realiseren, ga ik het volgende doen/is het volgende nodig: 

Daarbij kan ik de volgende personen inschakelen: 

Wanneer is de ontwikkeling te zien? 

Hoe ga ik dit evalueren? 
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Ontwikkelingsdoel B  
 
Om dit te realiseren, ga ik het volgende doen/is het volgende nodig: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Daarbij kan ik de volgende personen inschakelen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer is de ontwikkeling te zien? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe ga ik dit evalueren? 
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Ontwikkelingsdoel C  
 
Om dit te realiseren ga ik het volgende doen/is het volgende nodig: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Daarbij kan ik de volgende personen inschakelen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer is de ontwikkeling te zien? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe ga ik dit evalueren? 
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2. Theorie 
2.1 Het IJsbergmodel van Mc Clelland 
 

 
 
Hoe kun je mensen motiveren tot gedragsverandering? Je kunt coachen op gedrag dat 
zichtbaar is. Dat is een manier. Als iemand echter niet in beweging komt, is het zinvol om 
verder te kijken en aandacht te geven aan het onzichtbare gedrag, ook wel het ‘innerlijke’ 
gedrag genoemd. Het ijsbergmodel Mc Clelland noemt dit het kijken onder de waterspiegel. 
 
Het IJsbergmodel 
Het model maakt onderscheid tussen gedrag boven en onder de waterlijn. Boven de waterlijn 
zijn de zichtbare lagen: kennis en gedrag. Onder de waterlijn bevinden zich de vier lagen die 
het onuitgesproken, onzichtbare, ofwel het onbewuste vertegenwoordigen. Namelijk: 
overtuigingen, normen en waarden, eigenschappen en motieven. De lagen onder de 
waterlijn kunnen versterkend én blokkerend doorwerken op het zichtbare gedrag. Om gedrag 
te veranderen, kijk je dus vooral naar het onzichtbare gedrag; onder de waterlijn.  
 
Focus op onzichtbaar gedrag 
Overtuigingen zijn opvattingen over jezelf en de wereld om je heen. Een voorbeeld is: ‘Dit 
gaat mij nooit lukken’. Deze overtuigingen kunnen je persoonlijke ontwikkeling blokkeren of 
stimuleren. Je wordt gevormd door je opvoeders of andere rolmodellen zoals bekende 
sporters of acteurs. Alles wat onderdeel uitmaakt van je systeem van overtuigingen, heeft 
invloed op wat je nu bent en stuurt je gedrag. 
 
Ook je normen en waarden hebben invloed op je gedrag. Normen en waarden gaan over wat 
mensen goed of fout vinden. Een voorbeeld kan zijn dat iemand geen hulp vraagt omdat zijn 
achterliggende norm is dat hij geen mensen wil lastig vallen.  
 
Eigenschappen zijn de competenties die je bezit en je persoonlijke kenmerken. Wanneer 
iemand klantgericht moet handelen, zal dit voor een introvert iemand anders zijn dan voor 
een extravert iemand.  
 
Je motieven bepalen de richting van je gedrag. Het vormt de basis om iets wel of niet te 
doen. Als je motief is om af te vallen zal je minder snel een taartje eten dan wanneer je die 
motivatie niet hebt. 
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2.2 De logische niveaus van Robert Dilts  
 
Ontwikkeling en verandering worden in grote mate bepaald door de wijze waarop we denken 
en leren. Onze manier van denken beïnvloedt immers ons vermogen om te leren en hoe 
meer we (kunnen) leren, hoe meer we ontwikkelen en hoe meer verandering we kunnen 
aanbrengen. In onszelf en daarmee vaak ook in onze omgeving. De antropoloog Gregory 
Bateson heeft een model ontwikkeld dat de niveaus beschrijft waarop wij denken, leren en 
veranderen. Deze niveaus zijn later verder uitgewerkt door de NLP Coach Robert Dilts.  
 
Dit model, de logische niveaus van Bateson, gaat ervan uit dat er zes logische niveaus zijn 
waarop mensen denken, leren, veranderen en functioneren. Het niveau waarop iemand zit is 
in grote mate bepalend voor zijn verandervermogen en ontwikkelpotentie.  
 
Het model van Bateson kent een duidelijke hiërarchie: Het effect van ieder niveau is dat dit 
het onderliggende niveau organiseert en richting geeft. Een verandering van dingen op een 
hoger niveau leidt in deze zin onvermijdelijk tot veranderingen van dingen op de lagere 
niveaus. Het veranderen van dingen op een lager niveau kan, maar hoeft geen effect te 
hebben op de hogere niveaus. 
 
Logische niveaus van Bateson 
Niveaus van denken, leren en veranderen 
 

 
 
 
Voorbeeld: Als je jezelf andere vaardigheden aanleert, ga je vanzelfsprekend ander gedrag 
vertonen. Doordat jouw gedrag anders wordt, verandert ook de manier waarop mensen weer 
op jou reageren. Je omgeving verandert dus ook. Omgekeerd kán een verandering in 
omgeving een verandering in gedrag en vaardigheden betekenen, maar dit hoeft beslist niet 
zo te zijn.  
 
Het model is een uitstekend hulpmiddel om ‘problemen’ op het juiste niveau aan te pakken. 
Feitelijke problemen bestaan immers niet. Er bestaan alleen feitelijkheden en jouw relatie tot 
deze feiten bepaalt of je iets als een probleem ervaart of niet.  
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Door je te richten op jouw aandeel op de feiten in plaats van op de feiten zelf, neem je een 
proactieve houding aan en ben je in staat verandering aan te brengen in je situatie.  
 
Wil je je problemen verhelpen, dan is het van belang ze op het juiste niveau van diepgang 
aan te pakken. Doe je dit niet dan is de kans klein dat je echt verandering aanbrengt, zeker 
op de langere termijn.  
 
Een voorbeeld die de werking van deze gedachte illustreert: 
 
Spreekangst zit vrijwel nooit op het niveau van gedrag of vaardigheden, terwijl de meeste 
interventies en trainingen zich daar wel op richten. Heb je angst een groep toe te spreken? 
Waarschijnlijk spelen belemmerende overtuigingen zoals ‘Ik heb niets interessants te 
melden’, of ‘Wat als ik door de mand val’ een rol. Onderzoek je overtuigingen en leer deze 
om te buigen. 
 
Heb jij een probleem dat je maar niet opgelost krijgt? Leer dan op een hoger niveau te 
denken en zoek daar naar een oplossing.  
 
Volg hiertoe onderstaande stappen:  

1. Word bewust van het niveau waarop jij of de ander momenteel zit. Je kunt dit niveau 
meestal afleiden aan de manier van spreken. Praat iemand vooral over zijn of haar 
omgeving (wat in de meeste gevallen zo is), dan zit hij op het meest oppervlakkige 
niveau.  

2. Richt je, als alle relevante informatie is gegeven, op het hoger liggende niveau. Had 
je het over de omgeving? Wat was dan je gedrag? Is nieuw gedrag benodigd, wat zijn 
hiervoor dan de vaardigheden? Et cetera.  

3. Ga net zo lang door totdat je op het niveau bent waar de eigenlijke belemmering zich 
afspeelt. In verreweg de meeste gevallen is dit het niveau van overtuigingen. Een 
overtuiging is de gevoelsmatige aanvaarding of iets wel of niet waar is. Overtuigingen 
zijn vaak de (onbewuste) stuurders voor gedrag. 

 
Maak het geheel visueel! Print het model op deze pagina, pak een pionnetje uit één van de 
bordspellen in je kast en plaats de pion telkens op het niveau waarop het gesprek of verhaal 
plaats vindt. Dit maakt je (ontwikkeling in) niveau van denken, leren en veranderen letterlijk 
zichtbaar! 
 
Bron: www.coachcenter.nl  
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De neurologische niveaus op een rijtje  
 
Omgeving  
Dit niveau heeft te maken met de externe omgeving om ons heen: soort ruimte, inrichting, 
geluid, voedsel, lucht et cetera. De externe stimuli beïnvloeden het gedrag en de toestand 
van mensen.  
 
Gedrag  
Dit zijn de activiteiten die mensen ervaren, datgene wat we doen. Activiteiten geven 
informatie over het gedrag van de mensen ten opzichte van elkaar. De omgeving beïnvloedt 
het gedrag. 
 
Vaardigheden 
Dit betreft de mentale (intellectuele) strategieën en vermogens die mensen ontwikkelen om 
gedrag aan te leren en richting te geven. Dit wordt ook wel het niveau van vaardigheden 
genoemd. Louter aanleren van gedrag (niveau 2) biedt geen garantie tot leren. De cognitieve 
strategieën leren je hoe gedrag te selecteren. Zij bepalen of iemand werkelijk de 
noodzakelijke vermogens ontwikkelt om het aangeleerde duurzaam en efficiënt toe te 
passen. De mate waarin iemand in staat is om het nieuw aangeleerde toe te passen in 
nieuwe situaties buiten de directe context, is een functie van een nieuw verworven capaciteit. 
Op dit niveau wordt richting gegeven aan doelen.  
 
Overtuigingen  
Dit betreft de waarden en het geloof van een mens. Behalve naar gedrag en vermogen is het 
belangrijk dat we ons richten naar de vooronderstellingen, overtuigingen en waarden van 
mensen. Waar geloven mensen in? De mate waarin het geleerde past in het persoonlijke of 
culturele waardesysteem van een groep bepaalt hoe een programma zal worden ontvangen 
en eigen gemaakt. De overtuigingen staan in relatie tot de motivatie.  
 
Identiteit 
Identiteit betreft het zelfgevoel van mensen en speelt zich af in het hart, in de kern van een 
individu. Het is vaak moeilijk om een identiteit precies te definiëren. Het is abstracter dan 
overtuigingen. Het betreft het diepste niveau van opname van informatie, 
verantwoordelijkheid voor het geleerde en de bereidheid om het geleerde om te zetten in 
handelen.  
 
Zingeving 
Dit is het hoogste niveau, dus het meeste abstracte logische niveau. De spiritualiteit is groter 
dan mijn identiteit, dus groter dan mijzelf. Het geeft de verbinding aan tussen mijzelf en het 
universum, het grotere geheel waar ik deel van uit maak. Op dit niveau vorm ik mijn missie. 
Een abstracte weergave die richting geeft aan mijn identiteit, overtuigingen, waarden en 
doelen. Daaruit ontstaan de zichtbare niveaus vermogens en gedrag, wat weer gerelateerd 
is aan de context (omgeving). 
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2.3 Rationele Effectiviteits Training - waarnemen en denken  
 
ABC  
De Rationele Effectiviteits Training (RET) gaat over de grote invloed van ons denken op ons 
gevoel. We denken vaak dat stress of spanning te wijten is aan een situatie. Dezelfde 
situatie kan echter bij verschillende mensen andere gevoelens en reacties oproepen. 
Iedereen heeft namelijk unieke gedachten en overtuigingen die maken dat we een situatie op 
een bepaalde manier ervaren. Als drie mensen iets waarnemen, kunnen er drie verschillende 
betekenissen aan een situatie gegeven worden. Hierdoor ontstaan veel misverstanden. 
Mensen geven niet alleen diverse interpretaties aan dingen die ze meemaken, ze kennen er 
ook een waardering of een evaluatie aan toe; “Dit is gevaarlijk. Dit is slecht. Dit is goed.”, 
enzovoort. Deze gedachten over gebeurtenissen geven een emotionele lading aan de 
dingen die we meemaken. Je manier van denken en fantaseren bepaalt dus hoe je je voelt 
en gedraagt. We maken gebruik van zogenaamde ABC schema’s:  
 
GEBEURTENIS A         GEDACHTEN B          EMOTIONELE REACTIE C  
 
De gebeurtenis en de gedachten erover (de inschatting en de interpretatie ervan) leiden dus 
uiteindelijk tot een bepaalde emotionele reactie en een bepaald gedrag.  
 
Irrationele, beperkende gedachten  
Vaak spelen deze gedachten zich af op een onbewust niveau en zijn ze irrationeel, dat wil 
zeggen; niet op de feiten gebaseerd. Het zijn vaak spanning bevorderende gedachten. Een 
voorbeeld daarvan kan zijn de gedachte ‘als ik een fout maak dan ben ik niets waard’. Het is 
bij de RET van belang deze irrationele gedachtepatronen onder de loep te nemen. Zodat je 
je ervan bewust wordt en ze kunt ombuigen tot realistische gedachten zoals ‘fouten maken is 
menselijk’. Zo kun je invloed uitoefenen op de manier waarop je met gebeurtenissen omgaat.  
 
Enkele kenmerken van irrationele gedachten: 
• Ze hebben te maken met onjuistheden, onnauwkeurigheden, overdrijvingen en 

generaliseringen in het eigen denken. Hierdoor zijn de gedachten over situaties niet 
meer in overeenstemming met de werkelijkheid. De gedachten werken remmend op 
succesvol gedrag. Door deze gedachten wordt de macht buiten jezelf gelegd, je 
verklaart jezelf slachtoffer:  

— ‘Iedereen is onvriendelijk tegen mij’  
— ‘Altijd ben ik als laatste aan de beurt’  
— ‘Het is een ramp dat ik daar te laat kom’  

• Ze hebben te maken met ‘moeten’. Moeten heeft te maken met eisen die je aan jezelf 
stelt, dat iets hoort, noodzakelijk is of iets niet anders mag:  

— ‘Ik moet dat examen halen’  
— ‘Ik mag geen fouten maken’  
— ‘Ik mag dat verzoek niet weigeren’  
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Veel voorkomende irrationele gedachtegangen - ‘typeringen’  
 
De perfectionist  
‘De dingen die ik doe, doe ik goed’. Fanatieke perfectionisten vinden dat ze geen fouten 
mogen maken. Deze eis van absolute onfeilbaarheid koppelen ze aan zelfbeoordeling: Een 
fout is een teken van zwakte. Fouten maken betekent falen, of nog erger: De totale afgang.  
 
Als je hen vraagt wat goed is, dan bedoelen ze perfect. Voor minder doen ze het niet. 
Hiermee zetten ze zichzelf enorm onder druk. De eisen die ze aan zichzelf stellen, zijn zo 
hoog dat ze bijna niet te realiseren zijn. Het irrationele schuilt in de overdrijving. Alsof je door 
fouten te maken ineens zou veranderen van een waardevol in een waardeloos persoon. 
Alsof je een onfeilbaar persoon zou moeten zijn om aanspraak te kunnen maken op 
positieve zelfwaardering. Faalangst staat om de hoek.  
 
Kenmerken:  
• Fouten maken is een teken van zwakte, het zelfbeeld is afhankelijk van goede prestaties  
• Een groot verantwoordelijkheidsgevoel  
• Verborgen gevoelens: Faalangst en onzekerheid  
• Ze verliezen snel de grote lijn uit het oog  
 
Irrationele gedachten:  
• Ik mag geen fouten maken, want dat is vreselijk  
• Ik moet mezelf bewijzen, anders ben ik een nul  
• Ik kan mijzelf alleen maar waarderen als ik uitstekende prestaties lever  
 
Vragen:  
• Laat ik naar de feiten kijken. Waar staat geschreven dat ik geen fouten mag maken?  
• Wie zegt dat precies?  
• Is foutloos werken haalbaar?  
• Is het 100% fout; hoeveel procent is fout, en hoeveel niet?  
• Als ik zo denk, worden mijn prestaties dan beter?  
• Kan ik mij goed op mijn werk concentreren met deze gedachte in mijn achterhoofd?  
• Wat maakt mij eigenlijk waardeloos als persoon als ik fouten maak?  
 
Rationele gedachten:  
• Iedereen maakt fouten, ik kan ervan leren 
• Ik ben een waardevol mens ook als ik fouten maak  
• Ik accepteer mezelf zoals ik ben ook met mijn gebreken  
• Ik doe mijn best, meer kan ik niet doen  

 
De rampendenker  
Onheilsfantasten zien altijd weer verschrikkelijke gevaren op zich afkomen. Ze zijn 
overbezorgd en ervan overtuigd dat rampzalige gebeurtenissen hen zal treffen. Vaak hebben 
ze deze zelf bedacht. Muggen worden olifanten. Ze zien overal de negatieve kanten van in. 
“Bij mij gaat altijd alles mis”, “Dit kan ik nooit”. Er worden altijd voorzorgsmaatregelen 
genomen en rampscenario’s bedacht. Het irrationele is ook overdrijving. Het rampdenken 
levert vaak niet productief gedrag op.  
 
Kenmerken:  
• Overdrijven van gevolgen van gebeurtenissen  
• Geneigd vooral de negatieve kanten te zien  
• Gespannen en moeilijk in de samenwerking  
• Niet-productief gedrag, besluiteloos 
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Irrationele gedachten:  
• Dit lukt me nooit. Het hele project gaat mis en dat is vreselijk  
• Dit is het ergste wat ik ooit heb meegemaakt  
• Het zal vast de hele vakantie gaan regenen  

 
Vragen:  

• Wat gaat er dan precies gebeuren? Wat is het allerergste dat zou kunnen gebeuren?  
• Hoe groot is de kans dat het gebeurt?  
• Helpt het mij om problemen op te lossen door zo te denken?  
• Wordt door zo te denken de kans kleiner dat deze onaangename dingen gebeuren?  
• Ik gebruik het woord 'ramp' voor deze gebeurtenis, maar is deze gebeurtenis echt te 

vergelijken met aardbevingen, oorlogen, overstromingen en vliegtuigongelukken?  
• Wat voor betekenis heeft deze gebeurtenis voor de rest van mijn leven?  
• Is het mogelijk om nog enige zin aan mijn leven te geven als deze nare gebeurtenis 

inderdaad zal plaatsvinden?  
 
Rationele gedachten:  

• Als ik me inzet lukt me dit waarschijnlijk wel  
• Ik doe mijn best en meer kan ik niet doen  
• Het is niet zo erg als het in eerste instantie lijkt  
• Het kan altijd erger  

 
De liefdesjunk  
Favoriet bij de liefdesjunk is het idee dat mensen van je moeten houden en je moeten 
respecteren. Verslaafd aan respect en liefde. Ze vinden dat iedereen hen aardig moet vinden 
en vinden het idee dat mensen hen onaardig zouden vinden onverdraaglijk. Er ontstaat angst 
als er sympathieverlies dreigt. Dit leidt tot vermijding van conflicten en tot het niet durven 
zeggen wat je vindt. Een sub-assertieve gedragsstijl, er is sprake van sub-assertief gedrag. 
Ze vinden het moeilijk hun eigen wensen en behoeften kenbaar te maken en zijn geneigd 
zichzelf weg te cijferen. Ze kunnen moeilijk nee zeggen en zijn geneigd het iedereen naar 
hun zin te maken. De overdrijving schuilt in het idee dat het absoluut noodzakelijk is dat 
mensen je mogen en je gedrag goedkeuren.  
 
Kenmerken:  

• Zeer gevoelig voor goedkeuring, erkenning en waardering van anderen — Moeite 
met zeggen wat ze denken en voelen  

• Geneigd de eigen prestaties te relativeren en te bagatelliseren, zij worden verlegen 
van complimenten  

• Onvoldoende respect en opkomen voor eigen behoeften  
• Verbergen en opkroppen van irritatie en boosheid  
• Hun zelfbeeld is afhankelijk van wat anderen van hen vinden 

 
Irrationele gedachten:  

• Iedereen moet mij aardig vinden  
• Ik zal alles doen om te bereiken dat anderen mij mogen — Mijn mening is niet 

belangrijk  
• Het is toch normaal dat ik mijn werk goed doe, ik verdien helemaal geen compliment  
• Boos worden heeft toch geen zin  

 
 
Vragen:  

• Hoe is dat tot nu toe gegaan?  
• Heeft iedereen mij tot nu toe altijd gemogen?  
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• Als iemand mij niet mag, wat betekent dat dan eigenlijk?  
• Vind ik zelf wel iedereen aardig?  
• Is het sowieso mogelijk dat allerlei verschillende mensen met verschillende 

voorkeuren, die ook nog wisselen van moment tot moment, mij altijd mogen? — 
• Hoe zal mijn leven er verder uitzien als blijkt dat alleen sommige mensen mij mogen?  
• Wat is er zo bijzonder aan mij dat iedereen mij aardig moet vinden?  
 

Rationele gedachten:  
• Niet iedereen hoeft mij aardig te vinden  
• Mijn mening is net zo belangrijk als die van anderen — Ik mag mijn gevoelens uiten  
• Dit heb ik goed gedaan  
• Ik zorg eerst goed voor mijzelf, daarna voor anderen  

 
De presteerder  
Presteerders werken hard en zijn gevoelig voor concurrentie. Hun kwaliteit is dat ze veel 
werk verzetten en vaak goede leiders zijn. De presteerders zijn vaak opgegroeid met de 
ouderboodschap: ‘wees de beste’, ‘wees sterk’ en ‘maak voort’.  
 
Kenmerken:  

• Ambitieus, gedreven, hardwerkend en prestatiegericht  
• Rivaliserende houding, vijandige indruk  
• Veel dingen tegelijk doen, moeite te ontspannen  
• Ze uiten nauwelijks hun gevoelens, zijn gericht op de buitenwereld  
• Stellen hoge eisen aan zichzelf en aan anderen  

 
Irrationele gedachten:  

• Ik moet succes hebben, anders deug ik niet  
• Het uiten van gevoelens is een teken van zwakte  
• Mensen die hun verantwoordelijkheden ontlopen, moeten zich schamen  
• Iedereen behoort hard te werken  

 
Vragen:  

• Laat ik naar de feiten kijken. Waar staat geschreven dat ik altijd de beste moet zijn?  
• Geniet ik van mijn werk en successen met deze gedachte in mijn achterhoofd? 
• Wat vind ik van anderen die hun gevoelens en emoties tonen?  
• Is het haalbaar om altijd de beste te zijn?  
• Als ik altijd op de top van mijn kunnen presteer, ben ik dan wel eens ontspannen?  

 
Rationele gedachten:  

• Ik hoef mezelf niet altijd te bewijzen  
• Ik hoef niet altijd de beste te zijn  
• Ik stel realistische en haalbare doelen  
• Ook ik mag kwetsbaar zijn  
• Ik neem de tijd om mezelf te ontspannen en leuke dingen te doen 

 
De gefrustreerde  
Een lage frustratietolerantiedrempel. Zij ergeren zich aan het minste geringste en reageren 
erg emotioneel als iets hen tegenzit. Kritiek kunnen ze slecht verdragen. Ze blijven lang 
piekeren en zijn weinig vergevingsgezind. Het achterliggende idee is dat het leven eigenlijk 
veel gemakkelijker zou moeten zijn dan in de praktijk blijkt. Lasten en mogelijke tegenslagen 
groeien uit tot onoverkomelijke bezwaren.  
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Kenmerken:  
• Overdreven emotioneel reageren als het tegenzit  
• Kritiek slecht verdragen  
• Lang en overdreven piekeren bij tegenslagen 
• Snel ontvlambaar  
• Klaaggedrag als zij hun zin niet krijgen  
• Veel mopperen  

 
Irrationele gedachten: 

• Ik kan er absoluut niet tegen als zaken niet gaan zoals ik wil  
• Laat maar zitten, dit heeft toch geen zin  
• Ik kan jou niet vergeven dat je zo tegen mij bent uitgevallen  

 
Vragen:  

• Hoe kan ik dat bewijzen? Wat waren mijn eigen ervaringen hiermee tot nu toe? 
• Hoe waren de ervaringen van anderen die dit gedaan hebben?  
• Wat bereik ik er mee door het niet te doen?  
• Welke ervaringen kan ik opdoen door het wel te doen?  
• Wat betekent dat eigenlijk: 'onverdraaglijk'?  
• Ga ik er soms aan dood?  
• Betekent 'te moeilijk' dat het nog nooit iemand ter wereld gelukt is?  
• Is het mogelijk om zeker te weten dat iets niet lukt als ik het nooit geprobeerd heb?  
• Hoe groot zijn de kansen dat het mij wel (of niet) lukt?  
• Zijn er personen met vergelijkbare mogelijkheden als ik die het wel eens gelukt is?  

 
Rationele gedachten:  

• Gebeurd is gebeurd, het heeft geen zin om er verder over te piekeren — Ik kan niet 
altijd mijn zin krijgen  

• Het leven is niet altijd gemakkelijk  
• Zand erover  

 
De betweter  
Gehecht aan alles wat volgens hen of volgens algemene normen en waarden hoort en moet. 
Deze eisende gedachtegangen hebben meestal betrekking op rechtvaardigheid en normen 
over anderen. De betweter vindt dat organisaties en zelfs de natuur anders behoren te zijn. 
Het irrationele schuilt erin dat men de realiteit niet wenst te accepteren. Anderen moeten zich 
gedragen volgens hun opvattingen en de wereld moet beter en rechtvaardiger zijn. Ze 
kunnen snel geïrriteerd zijn als ze hun zin niet krijgen en kunnen snel agressief worden als 
iemand bijvoorbeeld geen voorrang verleent in het verkeer. Vaak zijn ze opgegroeid met 
strenge normen en waarden.  
 
Kenmerken:  

• Ze hechten veel waarde aan algemeen aanvaarde waarden en normen — Anderen 
moeten zich gedragen conform hun opvattingen  

• Mensen moeten zich houden aan afspraken  
• Ze bepalen voor anderen wat hoort en niet hoort, wat mag en niet mag  

 
Irrationele gedachten:  

• Zij houdt zich nooit aan de regels, dat is vreselijk  
• Diegene weet niet echt wat goed voor hem is  
• Hij zou beter zijn best moeten doen  
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Vragen:  
• Zullen anderen zich anders gedragen als ik dat eis?  
• Verandert de wereld als ik eis dat dat zo moet zijn?  
• Welke regel wordt hier overtreden?  
• Wie heeft deze regel opgesteld? Bestaan er ook andere regels?  
• Hoe kijken anderen tegen deze regels aan?  
• Waarom moeten anderen zich anders gedragen dan ze blijken te doen: Is dat alleen 

omdat ik dat graag wil? 
• Wat is mijn positie in het krachtenveld dat de wereld bestuurt?  
• Betekent het feit dat er regels bestaan ook dat iedereen zich automatisch hieraan 

houdt?  
 
Rationele gedachten:  

• Ik leid mijn leven en zij hun leven  
• Zij moeten zelf weten wat ze doen  
• Diegene heeft vast goede redenen om het zo te doen  
• Blijkbaar is dit het beste wat hij op dit moment kan doen  
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2.4 Disney-model 
 
Walt Disney staat bekend als een van de meest succesvolle ondernemers van de vorige 
eeuw. Het geheim van zijn bijna ongelimiteerde creativiteit kan worden weergegeven in een 
model: De cirkel van creativiteit (ontwikkeld door Robert Dilts).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het model laat zien dat Disney (onbewust) steeds dat deel van hem liet domineren dat paste 
bij de behoefte van dat moment. De dromer in hem ontwikkelde zijn visie en de realist 
vertaalde deze visie in uitvoerbare stappen (story boards). Als criticus zag hij de beperkingen 
en grenzen van zijn ideeën.  
 
Het is een model voor creatieve en effectieve ontwikkeling van persoonlijke en professionele 
doelen. Het model gaat uit van het idee dat elk planningsproces in drie delen kan worden 
opgedeeld:  
 
1. de DROMER  
2. de REALIST  
3. de CRITICUS  
 
Ze hebben alle drie een functie. De dromer is het deel in elk persoon dat creatieve ideeën 
kan genereren, of ze nu realistisch zijn of niet. Zonder de dromer is er geen vernieuwing. De 
realist is een echte planner. Hij kent alle procedures en kan voor de uitvoering van de droom 
een gedetailleerd plan maken. De criticus kijkt naar wat er mis zou kunnen gaan en houdt 
zich bezig met risico’s.  
 
Vaak komen niet alle drie de delen evenwichtig aan het woord als we over onze plannen, 
doelen en/of dilemma’s nadenken. Door de criticus gelijk in te schakelen kan de creativiteit 
van de dromer worden beperkt. Of we blijven hangen in de droomfase doordat we niet kijken 
naar de risico’s.  
 

• De energie van de dromer is vaak de ruimte, creativiteit, vrijheid, ontspanning.  
• De energie van de criticus is vaak het kleine jongetje of meisje met allerlei oordelen 

over zichzelf die meestal beperkend zijn. Vaak heeft de coachee ook oordelen over 
zijn eigen criticus. De criticus heeft ook een positieve waarde die helpt om je dromen 
uiteindelijk in de realiteit te leven.  

• De energie van de realist is die van gronding, balans, rust en overzicht. Daar worden 
de dromen haalbaar; omgezet in daden.   

Dromer 

Criticus 

Realist 
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2.5 Het coachtraject  
 
In een coachtraject onderscheiden we de volgende fasen:  
 

1. Entreefase  
• Maak contact en tast af  
• Bouw aan vertrouwen en veiligheid door werkelijk te luisteren, te begrijpen en te 

accepteren 
 

2. Contractfase  
In deze fase van het traject bespreek je:  
• Doelen en inhoud van coaching in het algemeen  
• Aanleiding van het coachtraject en de gewenste resultaten  
• Wederzijdse verwachtingen  
• Werkwijze van de coach  
• Voorwaarden en procedures  
• Frequentie, duur en locatie  
• Vertrouwelijkheid en evaluatie  

 
3. Dataverzamelingsfase  

• Luister, vat samen en vraag door  
• Vraag door over de context  
• Vraag door op wat de gecoachte denkt, voelt, doet en wil  
• Heb geduld en durf stiltes te laten vallen  

 
4. Herdefiniëringsfase  

• Herdefinieer de vraagstelling op basis van de nieuwe gegevens uit fase 3. Als er 
meer vragen of problemen zijn, stel dan een –voorlopige- volgorde vast waarin 
gewerkt wordt.  

• Formuleer de nieuwe probleemstelling in vraagstelling ‘Hoe kan ik……..?’ 
 

5. Actieplannen maken 
• Vertaal de vragen naar plannen en acties die de problemen oplossen of 

hanteerbaar maken.  
• Zorg dat de plannen en acties specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en 

tijdgebonden en vooral ook uitdagend en inspirerend zijn.  
 

6. Implementatiefase  
• De gecoachte brengt de acties in de praktijk.  
 

7. Afronding  
• Oogsten en genieten van de bereikte resultaten  
• Benoemen wat gewenste resultaten voor de toekomst zijn en welke voorwaarden 

daarbij van belang zijn.  
• Bespreken wat de samenwerking en de werkwijze bevorderde en belemmerde en 

daarvan leren.  
• Afscheid nemen en loslaten  
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3. Coach toolbox 
3.1. Oefening: Het intake gesprek 
 
De 4 V’s: 
 
Verbinden 

• IJs breken 
• Voorstellen 
• Procedure intake 

Verwonderen 
• Vertel eens… wat brengt jou hier 
• Vragen, vragen, samenvatten, vragen (LSD) 
• Waarom, wanneer besloot je dit coachgesprek aan te gaan. (waarom niet eerder/later) 
• CV verloop 
• Effect op privé 
• Wanneer voelde iemand zich eerder zo 
• Wat deed iemand al (coaching, training, therapie), wat werkte, wat niet 
• Doelstelling / wondervraag 

Verifiëren 
• Samenvatting (kort) 
• Analyse 
• Checken: komt het aan? 

Verder gaan 
• Aantal sessies, hoe werken, frequentie 
• Wil je met mij in zee?  

 
Waar let je als coach op? Helikopter view  

• Wat voel ik? 
• Haak ik af? 
• Congruentie in wat je ziet en wat je hoort? 
• Wat mis ik? 
• Hoe communiceert iemand? 
• Is er echt contact? 
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3.2 Oefening: Coachcontract 

Het coachcontract 
 
Met …………………………………………………………….. op datum ………………….. heeft 
een intake plaatsgevonden in ………………………………… 

Coachvragen 
 
Coachee:……………………………………………………………………………….heeft de 
volgende coachvragen: 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

Uitgangspunten coachtraject 

• De coachvraag van de gecoachte 
• Professioneel denken en handelen: hoe pas je het geleerde concreet toe in je rol 

en/of taak? 
• Ontwikkeling als mens en professional: bewustwording van eigen potentie, kwaliteiten 

en valkuilen 
• Integer, respectvol en vertrouwelijk: we coachen vanuit de hoogste professionele 

standaarden 
• Focus op authenticiteit: er wordt gewerkt naar de kern toe, niet daarvan af 

Werkwijze 
Elk coachtraject start met een intake. Hierin worden de coachvraag, het traject, duur, en 
aanpak, etc. doorgenomen. Er wordt gewerkt aan het bereiken van gewenste leerdoelen. 
Deze worden aan het begin van het traject vastgesteld middels dit coachcontract. Gaande de 
uitvoering van het coachtraject worden de doelen steeds geëvalueerd en waar nodig 
bijgesteld. Ieder coachgesprek bestaat uit een analyse en het vertalen van de inzichten uit 
de analyse naar concrete toepassing in de praktijk. Hierover worden na ieder gesprek 
concrete afspraken gemaakt (huiswerk).  

Vertrouwelijkheid 
Ik beloof dat ik alle informatie, die mij wordt toevertrouwd, strikt vertrouwelijk behandel.  

Samenwerking 
Tijdens de coachingsrelatie zal ik aansturen op directe en persoonlijke gesprekken. Je kunt 
rekenen op eerlijke en directe vragen, verzoeken en feedback van mij. Als jij vindt dat de 
coaching niet aan je verwachtingen voldoet, maak je dit kenbaar en onderneem je actie om 
de effectiviteit van de coachingsrelatie te verbeteren.  
 
Terugkoppeling eigen leidinggevende 
Als daar behoefte aan is kan een periodieke terugkoppeling naar de leidinggevende van de 
gecoachte plaatsvinden. Dit kan telefonisch of op locatie plaatsvinden. Bij voorkeur koppelt 
de gecoachte zelf de voortgang terug aan de leidinggevende.  

Investering 
……… coachgesprekken van ……….. uur per coachsessie. 
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Voor akkoord: 

Naam coach:………………………………………… 

Handtekening coach:………………………… 

 

Naam coachee:………………………………………. 

Handtekening coachee…………………………. 

 

Opdrachtgever:……………………………… 
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3.3 Oefening: Disney-model  
 
Vorm  
In drietallen  
 
Doel  
Oefenen met een model voor creatieve en effectieve ontwikkeling van persoonlijke en 
professionele doelen.  
 
Inhoud  
Vanuit de gestalttherapie en NLP is een oefening ontwikkeld die gebruikt maakt van het 
model van Dilts (zie toelichting). Als coach kan je hiermee de dialoog op gang brengen 
tussen de verschillende subpersonen van de coachee met als doel helderheid in een 
dilemma of het komen tot een besluit. Uiteindelijk herstel je de balans tussen de 
verschillende subpersonen.  
 
Nodig:  
Drie vellen papier (ankerplaten) met daarop geschreven: Dromer, realist, criticus.  
 
Beginnen:  
1. Oefen eenmaal plenair met de oefening  
2. Ga daarna verder in drietallen: Bepaal wie coach, coachee en observant is  
3. De coachee brengt een dilemma in  
4. Als coach laat je de coachee de ankerplaten ergens op de grond plaatsen.  
5. Je laat de coachee de vraag of het dilemma verkennen door hem op de verschillende 
ankers te laten staan.  
6. Bij nieuw ontwikkelde inzichten rond je af door te toetsen of het klopt en laat je de coachee 
nog eens de verschillende ankers aflopen.  
7. Je sluit af met de coachee op de ankerplaat ‘realist’ en vervolgens vraag je hoe hij het 
nieuwe inzicht wil verankeren door middel van een woord, gebaar of symbool.  
 
Tips:  
 

• Vragen die je kunt stellen zijn:  
— Hoe voelt dat nu?  
— Wat gebeurt er nu?  
— Wat ervaar je?  
— Wat heb je nodig?  

 
• Je kunt richting geven door mensen uit te nodigen op een anker te gaan staan of je 

laat de keus over aan de coachee: Waar zou je nu willen staan?  
 

• Als iemand blokkeert, verken dan waar nog wel ruimte zit en nodig de coachee uit om 
van daaruit te kijken naar bijvoorbeeld de criticus. Stel vragen als:  
— Wat vind je nu van de criticus?  
— Heb je nu een boodschap voor de criticus?  
— Is die boodschap geloofwaardig?  
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3.4 Oefening: GROW in een coachgesprek  
 
Vorm 
In tweetallen  
 
Doel  
Oefenen met het opbouwen van het coachgesprek volgens de GROW-methode.  
 
GROW 
G Goal - doelen voor korte en lange termijn stellen  
R Reality - huidige situatie evalueren door de werkelijkheid te toetsen  
O Options - opties en alternatieven: strategie en handelen 
W What? - wat moet wanneer en door wie gebeuren & ‘de wil’ ervoor testen 
 
Inhoud 
Je gaat in tweetallen oefenen met het opbouwen van een coachgesprek volgens de GROW-
methode. De één is coach, de ander gecoachte. Als coachee neem je een eigen coachvraag 
in gedachten die op dit moment echt voor je speelt. Na het voeren van het gesprek wisselen 
de cursisten van rol. Aan het eind bespreken de cursisten samen hoe ze deze oefening 
ervaren hebben.  
 
Mogelijke vragen bij Goal (wat is het doel van ons gesprek en wat is het doel op de langere 
termijn?):  

• Wat wil je graag met deze sessie bereiken?  
• Wat wil je graag met dit coachtraject bereiken?  
• Ik heb een uur beschikbaar, hoe ver zou je hierin willen komen?  
• Waarmee zou je het meest geholpen zijn in deze sessie?  

 
Mogelijke vragen bij Reality (heeft de coachee duidelijkheid over de situatie?):  

• Wat heb je tot dusver daaraan gedaan?  
• Wat had dat voor effect?  

 
Mogelijke vragen bij Options (wat zijn de mogelijkheden en het kiezen van concrete 
stappen?): 

• Wat zou je willen kiezen als werkwijze?  
• Heb je nog andere alternatieven?  
• Zie je nog meer mogelijkheden?  

 
Mogelijke vragen bij What (wat wil men, er moet een besluit genomen worden voor de actie):  

• Wat ga je nu doen?   
• Met welke alternatieven uit de lijst ga je aan de slag? 
• Wanneer ga je het doen?  
• Beantwoordt deze actie je doel? (= controlepunt)  
• Wat voor hulp heb je nodig, hoe en wanneer ga je die steun krijgen? 
• Welke hindernissen zou je tegen kunnen komen?  
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3.5 Oefening: Switchen in interventiestijlen  
 
Vorm  
Plenair  
 
Doel  
Kennismaken met de verschillende interventiestijlen en het effect ervan.  
 
Inhoud  

• Behandel plenair de verschillende interventiestijlen.  
• Vraag de cursisten om het bijbehorende gedrag van de coach te benoemen.  
• Vraag vervolgens of één persoon een vraagstuk heeft die hij/zij in wil brengen en 

vraag of vijf personen coach wil zijn.  
• De overige cursisten zijn observanten en krijgen gerichte observatiepunten om straks 

feedback op te geven.  
 
Leg op de grond op A4tjes de verschillende interventiestijlen:  
1. Accepterende stijl  
2. Analyserende stijl  
3. Structurerende stijl  
4. Confronterende stijl  
5. Sturende stijl  
 
Alle coaches gaan op één van de stijlen staan: de coachee staat in het midden. De 
observanten letten op:  

• Het concrete gedrag van één van de coaches: wat doet hij/zij?  
• Het effect van de stijl op de coachee  
• Wordt het doel van de betreffende stijl bereikt? Waarom wel/niet?  

 
Vraag of iedere coach weet welk gedrag bij zijn stijl hoort. Eventueel kan nu nog aanvullende 
informatie gegeven worden.  

• Eén van de coaches start het gesprek vanuit de stijl waar hij/zij ‘op’ staat.  
• Als docent geef je de beurt steeds door na een aantal vragen.  

 
Nabespreking: wat is de observanten opgevallen en wat is het effect van welke stijl?  
 
Eventueel kunnen de cursisten plenair of in tweetallen nog bespreken wanneer ze zelf welke 
stijl willen toepassen.  
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3.6 Oefening: De juiste vragen bij de ijsberg  
 
Vorm 
In tweetallen  
 
Doel  
Inzicht krijgen in welke vragen bij welk deel van de ‘ijsberg’ gesteld kunnen worden.  
 
Inhoud  
Ga in tweetallen mogelijke vragen verzinnen bij de verschillende onderdelen van de ijsberg.  
 
Plenair wordt geïnventariseerd en nabesproken: onder andere wat de mogelijke effecten van 
de betreffende vraag kunnen zijn.  
 
Bespreek vervolgens in tweetallen waar jij als coach naartoe wil: Wil en kan je coachen 
onder de waterlijn of wil en kan je coachen boven de waterlijn? De ander geeft feedback op 
basis van wat hij tot dusver weet van de ander: Past dit bij de ander, heeft hij/zij de juiste 
competenties hiervoor, wat heeft hij/zij eventueel nog extra nodig om dit te doen? 
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Verdiepingsvragen voor boven en onder de waterlijn:  
 
 
Kennis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gedrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overtuigingen 
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Normen en waarden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eigenschappen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motieven 
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3.7 Oefening: Werken met de logische niveaus  
 
Vorm  
Oefening in tweetallen  
 
Doel  
Leren werken met en ervaren van de logische niveaus  
 
Inhoud  
A is coachee en kiest een eigen situatie waarin hij iets niet kan, waarin iets niet lukt zoals 
hij/zij dat zou willen. Bijvoorbeeld geen nee zeggen tegen een baas die te veel werk 
overdraagt terwijl je eigen agenda al vol zit.  
 
B is coach  
 
Gebruik voor de oefening letterlijk de vragen op de volgende pagina. Het model van Robert 
Dilts dat we hier gebruiken, is een instrument om onze ervaringen zowel op individueel als 
op organisatorisch niveau te ordenen. Als alle niveaus op een logische manier in elkaar 
grijpen, zijn we congruent en voelen we ons goed. Door het model van de logische niveaus 
op de grond te leggen en de coachee letterlijk in alle niveaus te laten stappen, wordt de 
congruentie vaak nog beter ervaren.  
 
B vraagt deze situatie uit aan de hand van de logische niveaus van Dilts.  
 

• Loop alle niveaus door van onder naar boven.  
• Bepaal vervolgens samen de gewenste situatie (in het voorbeeld zou dat zijn 

dat de medewerker wel nee durft te zeggen tegen zijn/haar baas).  
• Loop de logische niveaus weer door maar nu vanuit de gewenste situatie.  

 
Wissel de rollen om en doe de oefening nogmaals. 
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De vragen die je stelt bij de verschillende niveaus:  
 
 
Omgeving  

• Wat wil je waar, wanneer en met wie?  
 
Gedrag  

• Wat zie je jezelf doen? 
• Hoe doe je dat? 
• Wat voel je? Waar in je lichaam? Hoe voel je je? 

 
Vaardigheden 

• Wat kan je in de situatie? 
• Welke vaardigheden zet je in? Welke kwaliteiten zet je in? 

Overtuigingen  
• Wat denk je in de situatie? 
• Wat vind je van de situatie? 
• Wat is voor jou belangrijk in de situatie? 
• Wat houdt deze overtuiging in stand? 
• Wat voor winst haal uit deze overtuiging? 

 
Identiteit  

• Wie ben je? Wat is voor jou werkelijk belangrijk? 
• Vanuit welke rol handel je nu?  
• Wil je zo blijven? Past dat bij je? 

Tip: laat de coachee zijn/haar identiteit formuleren in de vorm van een metafoor. 
Bijvoorbeeld: ik ben een vlinder of ik ben een stevige boom.  
 
Zingeving 

• Wat is je Why? Waar draait het voor jou om? 
• Waarvoor doe je dit allemaal?  
• Waarvan maak je onderdeel uit?  
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3.8 Oefening: Competenties coachen met de STAR-methode  
 
Vorm  
In drietallen  
 
Doel  
Oefenen met het coachen op competenties volgens de STAR-methode.  
 
Inhoud  

• Eén persoon is coach en één persoon is coachee. De coachee kiest een competentie 
(bijvoorbeeld uit zijn eigen coach-competentielijst) waarop hij/zij gecoacht wil worden.  

• De coach gaat coachen en gebruikt hierbij de STAR-methode. 
• De observant kijkt of het lukt om de STAR-methode toe te passen en wat het effect is 

van de interventies van de coach: Wat gaat goed en welke tip(s) heb je nog? De 
observant benoemt hierbij concreet gedrag en het effect hiervan. 

• Voer het gesprek en stop deze als de hele STAR-methode doorlopen is en er 
concrete afspraken zijn gemaakt.  

• Bespreek het gesprek vervolgens met elkaar  
• Wissel daarna van rol en zorg dat iedereen als coach aan bod komt.  

 
Toepassen van de STAR-methode  
 
Situatie  
Laat de coachee een situatie benoemen waarin de betreffende competentie aan de orde 
was. Als dat niet lukt, vraag je als coach af hoe dat kan en wat de coachee eraan kan doen 
om dat te veranderen. Laat de situatie kort beschrijven in de tegenwoordige tijd en in de ik-
vorm zodat de ander weer terug is in de betreffende situatie.  
 
Taak  
Laat de taak toelichten. Wat ziet de coachee als taak of doelstelling in die situatie of in dat 
gesprek? Wat wil hij/zij bereiken? Ziet de ander dat ook zo? Et cetera.  
 
Acties  
Laat de acties toelichten en vraag naar concreet gedrag. Wat doet/zegt de coachee? Hoe 
reageert de ander? Enzovoort. Vraag door op de acties en let op de woordkeuze van de 
coachee. Kijk ook of je de genoemde competentie in het hier-en-nu (tijdens het 
coachgesprek) herkent en reageer hierop.  
 
Resultaat  
Laat het resultaat toelichten om zo meer zicht te krijgen op de effectiviteit.  
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3.9 Oefening: De Gouden Driehoek  
 
Vorm  
Plenair (eventueel daarna in drietallen)  
 
Doel 
Inzicht krijgen in het gedrag van de coachee in het hier en nu en de wolkjes van de coach 
hierbij.  
 
Inhoud  
De oefening behandelt het werken met de Gouden Driehoek. Dit is een hulpmiddel om het 
gedrag of de reacties van de coachee tijdens een coachingsgesprek te gebruiken als 
hefboom voor bewustwording en gedragsverandering. Een belangrijke vaardigheid hierbij 
voor de coach is het gedrag van de coachee in het ‘hier en nu’ (tijdens het coachgesprek) 
kunnen en durven benoemen en dit vertalen naar het gedrag van de coachee in de ‘daar en 
dan’ situatie. Dat betekent dat de coach in eerste instantie ongefilterd moet leren signaleren 
wat hem/haar opvalt (het wolkje van de Gouden Driehoek) en vervolgens moet leren om dit 
op passende wijze terug te koppelen naar de coachee.  
 

• Vraag of er iemand is die als coach een coachgesprek voor de groep wil voeren.  
• Vraag vervolgens of er iemand is die een coachvraag heeft (of ‘speel’ als trainer dit 

keer zelf de coachee).  
 
Het is belangrijk om vooraf aan te geven dat het vooral gaat om de werkwijze van de coach 
om te voorkomen dat de coachee zich tijdens de nabespreking gepasseerd voelt (als middel 
ingezet voelt).  
 
Let hier als trainer ook op tijdens de nabespreking en betrek de coachee hierin.  
 
De coach krijgt als opdracht mee om vooral te reageren op het gedrag dat de coachee in het 
gesprek laat zien met betrekking tot het ingebrachte vraagstuk: Welke opvattingen zie je, wat 
vind je daarvan, welk concreet waarneembaar gedrag zie je en wat is het effect daarvan (nu 
en in de situatie ‘daar en dan’)? 
 
De vraag aan de overige cursisten is om ook te kijken wat het gedrag van de coachee is 
(met betrekking tot de aangegeven vraag) in het hier en nu: Welke opvattingen zie je, wat 
vind je daarvan, welk concreet waarneembaar gedrag zie je en wat is het effect daarvan (nu 
en in de situatie ‘daar en dan’)?  
 

• De coach en coachee voeren het gesprek voor de groep. De overige cursisten 
observeren.  

• Stop het gesprek als er genoeg informatie op tafel is.  
• Vraag vervolgens eerst aan de coach hoe het gegaan is en wat het effect was van 

deze manier van werken.  
• Vraag vervolgens aan de coachee wat het effect op hem/haar was.  
• Vraag daarna aan de cursisten welke eigen wolkjes ze nog hadden over het gedrag 

van de coachee en bespreek dit met elkaar.  
• Bespreek ook met elkaar wat je als coach kan doen als er te weinig gedrag zichtbaar 

wordt in het hier en nu (mogelijke werkwijze – coach vraagt: ‘Zullen we dit eens hier 
ter plekke met z’n tweeën doen?’ – een klein rollenspel dus) en oefen hier eventueel 
nog mee.  

• Bespreek vervolgens met elkaar hoe de cursisten deze manier van werken ervaren: 
Wat is lastig, wat is eenvoudig en wat hebben ze nodig om dit toe te passen in hun 
eigen praktijk?  
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Vervolgens kan dezelfde oefening nog in drietallen plaatsvinden waarbij telkens één persoon 
coach is, één persoon coachee en één persoon observant. 
 
Extra toelichting  
Cursisten vinden het in eerste instantie vaak lastig om hun wolkjes ongefilterd binnen te laten 
komen en ze vervolgens uit te spreken in het coachgesprek. Dit vergt de nodige oefening. 
Laat deze oefening bij voorkeur (in eerste instantie) plenair plaatsvinden zodat je als trainer 
veel aandacht kunt geven aan het durven benoemen van wat je ziet. Het is de uitdaging om 
mensen echt aan het kijken te zetten: Wat zie je, wat valt je op, wat denk je hierbij en hoe 
kan je dat nou terugkoppelen aan de coachee?  
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3.10 Oefening: Toepassen van de RET  
 
Vorm  
In drietallen  
 
Doel  
Leren werken met het RET-stappenplan  
 
Inhoud  

• Eén persoon brengt als coachee een casus in (een eigen casus of een 
voorbeeldcasus): 

• Kies een situatie waarin je wilt oefenen om RET toe te passen. 
• Kies bij voorkeur een eigen actuele situatie, liefst iets van de afgelopen week of van 

de aankomende week.  
• Kies een situatie waarin je je boos, bang of schuldig voelde.  

 
Eén persoon is coach  

• Help de coachee om belemmerende gedachten uit te dagen en te vervangen door 
rationele gedachten. Gebruik hierbij het stappenplan van de RET.  

 
Eén persoon is observant  

• Hij/zij observeert of het lukt om alle stappen toe te passen en wat het effect hiervan 
is. Benoem concreet gedrag en geef aan wat je goed vond gaan en wat nog 
verbeterd kan worden.  

 
Stappenplan RET  
1. Vraag naar de feitelijke situatie, woorden en gedrag (A).  
2. Vraag naar de ongewenste gevoelens en het ongewenste gedrag (C).  
3. Vraag naar de gedachten bij de situatie (B).  
4. Formuleer je gewenste gevoelens en gedrag.  
5. Daag de irrationele gedachten uit: Vraag naar de feiten, stel doelmatigheidsvragen en 
filosofische vragen.  
6. Formuleer nieuwe, positieve, rationele gedachte.  
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Casusbeschrijvingen  
 

• Je hebt je eerste coachafspraak bij een nieuwe coachee. Je hebt afgesproken dat je 
elkaar de eerste keer treft op een centraal gelegen locatie. Door een file kom je te 
laat. Ook ben je informatie vergeten die je beloofd had mee te nemen. De klant kijkt 
je aan en zegt: “Nou, dat begint lekker…..”.  
 

• Je gaat een team coachen en je vindt het erg spannend. Teamcoachen is redelijk 
nieuw voor je en van je contactpersoon heb je begrepen dat de groep onvoorspelbaar 
is en erg in de weerstand kan schieten. Vlak voor je wilt starten, komt jouw baas 
binnen lopen. “Ik kom een dag meekijken hoe je werkt”.  
 

• Het coachproces loopt erg stroef. Je hebt al meerdere dingen geprobeerd om dat te 
veranderen. De coachee beweegt echter niet mee. Hij wijst naar jou en verwijt je dat 
je het niet goed doet. Hij brengt echter geen alternatieven in. En hij gaat ook niet in 
op pogingen om het bespreekbaar te maken.  
 

• Je hebt een teamvergadering. Er zijn een aantal zaken waar je het niet mee eens 
bent. Je wilt dit graag naar voren brengen. De onderwerpen waar jij je aan stoort zijn 
paradepaardjes van je baas. Hij staat erom bekend dat hij mensen afrekent op 
gedrag dat hem niet zint.  
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3.11 Oefening: Intervisiemethode 
 
Stappenplan Intervisieronde 30 min  Duur  

  
1  Kiezen van een voorzitter en doornemen van regels  2 min  

2  Kiezen van een casus per groep (meeste stemmen gelden)  2 min  

3  Uitleg casus door casusinbrenger (de groep luistert)   3 min  

4  Vragenronde: de groep stelt open vragen om de casus goed te begrijpen 
en de casusinbrenger nieuwe inzichten te geven  

5 min  

5  Casusinbrenger draait zich om  -  

6  Kijk op de casus: deelnemers schrijven dit voor zichzelf op  3 min  

7  Kijk op de casus: deelnemers lezen hun kijk voor en geven 1 tip  5 min  

8  Casusinbrenger draait zich terug om  -  

9  Casusinbrenger reageert op de reacties uit de groep  3 min  

10  Voorzitter vraagt: welke stappen gaat deze casusinbrenger concreet 
ondernemen?   

2 min  

11  Nabespreking groep en casusinbrenger (discussie + tips)  5 min 
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