‘Als cliënt
ben je
de expert
van je
eigen
leven’

WAT
COACHING
DOET
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Beste lezer,
Dank voor de interesse in de coachingsfilosofie
van de International Coach Federation (ICF). Met
veel trots en plezier presenteren we dit boekje Wat
coaching doet. Zes mensen met verschillende
achtergronden vertellen vanuit hun persoonlijke
beleving wat coaching door een professional van
de ICF kan betekenen. Voor werk, privé en voor organisaties.
Waarom dit boekje?

Iedereen kent de term coaching wel, maar wat
het precies inhoudt weten veel mensen niet.
Professionele coaching is in Nederland nog lang
niet echt ingeburgerd. Het lijkt geen vast stramien te hebben, toch is dat wel zo en is het verre van zweverig.
Om hier toch een duidelijker beeld van te kunnen schetsen, hebben we vanuit onze praktijk
deze enthousiaste en concrete testimonials voor
je verzameld.

geeft handvatten om een gewenst doel te realiseren. Welke en hoe dan? Dat verschilt per
individu en hangt voor een groot deel van jezelf
af. Coaching is maatwerk.

Waarom de ICF?

De ICF is wereldwijd de grootste beroepsvereniging voor zakelijke en persoonlijke coaches.
Een van onze belangrijkste uitgangspunten is
dat je als cliënt de expert bent van je eigen leven.
Alles wat onze coaches doen, heeft het doel
om jouw keuze- en handelingsmogelijkheden
te vergroten. Hoe we dat proces kunnen waarborgen? Ook daar zijn we helder over. De ICF
heeft hiervoor een wereldwijd geaccepteerde
certificatieprocedure ontwikkeld. Iedere ICFcoach neemt hier aan deel en voldoet zo aan
dezelfde zorgvuldig geformuleerde voorwaarden en eisen. Of het nu om gaat om lifestyle,
loopbaan- of executive coaching. Zo geven we
altijd de garantie van een eenduidige filosofie
en grote professionaliteit.
Veel leesplezier, inspiratie en
een vriendelijke groet
Loeke Richter, voorzitter ICF Netherlands
Ericka Kuyters, secretaris ICF Netherlands

Waarom coaching?

Een coach kan je meer laten zien dan je in je
eentje kunt bedenken. Coaching is nuttig voor
iedereen. De gesprekken tijdens de sessies
kunnen spannend en confronterend zijn, maar
coaching is in onze visie vooral verhelderend en
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Henriëtte van
Eeghen
Na zeventien jaar strategische functies bij
TNT maakte Hernriëtte van Eeghen in 2012 de
overstap naar Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC: van groot en commercieel
naar kleiner en zonder winstoogmerk. Een
aantal coachingssessies hielp haar verder op
weg. ‘Prettig is dat de focus in de gesprekken echt op jouw ontwikkeling ligt.’

Je eigen rol onderzoeken

‘Dat de sessies concreet gericht waren op situaties
waar ik zelf extra aandacht aan wilde besteden
sprak me erg aan. Suggesties kun je daardoor
vaak direct toepassen. Verder hield de coach me
echt een persoonlijke spiegel voor. Je onderzoekt
continu je eigen rol en naar hoe je het zo goed
mogelijk kunt doen. In korte tijd was de coaching
voor mij al heel bruikbaar. Bovendien moet ik
met een aantal nuttige tips nog steeds iets doen.
De tijdsdruk in het werk blijft lastig, maar zeker
als iets dreigt vast te lopen, merk ik dat ik naar
mijn aantekeningen teruggrijp.’

‘De sessies zijn volledig afgestemd op je eigen
wensen. Mijn coach spitste zich toe op hoe je
in een kleine stichting als de Stichting Steun
Emma effectief kunt werken aan vernieuwing.’
Mijn twee vaste medewerkers zijn bijvoorbeeld
sterk in de organisatie van het hier en nu, zelf
denk ik meer tien stappen vooruit. Dat verschil
zorgt voor andere ideeën en een andere communicatiestijl. Dankzij de coachingsgesprekken
heb ik mijn manier van communiceren beter op
anderen leren afstemmen. Dat zit vaak al in hele
kleine dingen: je zinsopbouw, je ademhaling of
de toonhoogte van je stem.’
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‘Mijn communicatiestijl is beter afgestemd op anderen’
Henriëtte van Eeghen is directeur van Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC. Deze fondsenwervende stichting zet zich in voor uitstekende medische zorg voor zieke kinderen en streeft naar optimale
faciliteiten voor deze kinderen en hun familie. De komende jaren wordt het Emma Kinderziekenhuis
ingrijpend vernieuwd voor nog modernere topzorg en faciliteiten.
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‘Een coach is een gids door je gedachten’
Luke Disney is oprichter en directeur van North Star Alliance. Vanuit het hoofdkantoor in Nederland en met
drie Afrikaanse dependances bouwt deze stichting sinds begin 2007 aan een strategisch netwerk van gezondheidsklinieken langs drukke transportroutes in Afrika. Op deze manier krijgen vrachtwagenchauffeurs en
omliggende bewoners toegang tot goede en duurzame gezondheidszorg.
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Luke Disney
Met steun van de Verenigde Naties richtte
Luke Disney eind 2006 vanuit zijn zolderkamer North Star Alliance op. Zeven jaar later heeft de stichting door heel Afrika dertig
gezondheidsklinieken opgezet. Vanuit een
Utrechts hoofdkantoor met vestigingen in
Nairobi, Durban en Johannesburg. ‘De wereld staat nooit stil, daarom is het goed dat
je dat zelf af en toe wel doet.’

Reflectieve houding

‘In de sessies heb ik, als zeer intuïtief persoon,
geleerd om niet gelijk op gevoelens en ideeën
te reageren, maar ze even te laten rusten en te
bekijken. Waar komen ze vandaan? Waarom
voel ik dit? Die reflectieve houding geeft me
nu meer inzicht in mijn gedrag en dat van
anderen. In plaats van eromheen te lopen kan
ik mezelf en mijn medewerkers bij North Star
Alliance nu beter moeilijke vragen stellen. Wat
voor mij vooral prettig was is dat een coach
niet pretendeert jouw wereld beter te kennen
dan jij, maar zorgt dat je jezelf beter kennen.
Coaching kan ik ook iedereen aanraden.’

‘Vaak ben je de hele dag bezig met alles en iedereen, behalve met jezelf. Daarom is het goed
soms aandacht te schenken aan je eigen ontwikkeling. Dat doe je met vrienden, familie of
partner, maar bij een coach zie je jezelf vrijer,
vanuit een andere invalshoek. Hij is een soort
gids door je gedachten. Iemand die je helpt om
stap voor stap de diepte in te gaan en tot de kern
te komen. Van wat? Dat is persoonlijk, je levert
zelf de belangrijkste input.’
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Rinske
Vedder
Rinske Vedder begon in 2010 bij KiKa als
manager interne organisatie. Na bijna vier jaar
stapte ze over naar de functie van marketing manager. Binnen de organisatie wijzigde het nodige in de samenwerkingsstructuur.
Coaching gaf Rinske een steun in de rug bij
het vinden van haar weg met die veranderingen. ’Iedere keer kreeg ik er zoveel nieuwe
energie van.’

Hoe je over (wilt) komen

‘In mijn rol als marketingmanager praat je met
veel verschillende doelgroepen, waaronder veel
vrijwilligers en sponsoren. Dat vraagt om een
bepaalde omgang met mensen. Bovendien zijn
boodschap en imago voor een goede doelenorganisatie natuurlijk erg belangrijk. Je moet
altijd goed nadenken hoe je overkomt en wilt
komen. Uit de sessies gebruik ik nog vaak de
inzichten die ik uit verschillende communicatieoefeningen heb gekregen. Ik begrijp anderen
beter, ik begrijp mezelf beter en veel interactie
verloopt nu makkelijker of sneller. Wanneer
weet ik nog niet, maar ik wil mijn coaching
later zeker verder oppakken. Het levert altijd
iets waardevols op.’

‘Als je een click hebt met je coach, haal je er
enorm veel interessante en leerzame dingen uit.
Over hoe je goed met elkaar communiceert en
samenwerkt bijvoorbeeld. De sessies kwamen
met die veranderingen ook op een goed moment.
Tegen veel zaken kijk je na zo’n gesprek anders
aan. De juiste vragen op het juiste moment zetten je aan tot nadenken en geven nieuwe inzichten. Ik voelde dat we steeds echte stappen maakten. Ik kreeg er ook zoveel nieuwe energie van.’
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‘Ik begrijp mezelf en anderen beter’
Rinske Vedder is ambassadrice en marketing manager bij stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) in Amstelveen. De organisatie werft fondsen voor vernieuwend wetenschappelijk onderzoek naar kinderkanker. Met
deze speciale onderzoeken kunnen kinderen versneld hun kanker overwinnen. KiKa wil de genezingskans
vergroten naar 95% in 2025. Sinds de oprichting sinds 2002 is deze kans gestegen van 70% naar 75%.
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‘Coaching voegt iets toe aan iemands ontwikkeling’
Eugénie Verhoef is sinds 2012 HR-manager bij Make-A-Wish Nederland. Met een gemotiveerd team van
vijfentwintig medewerkers en bijna vierhonderd enthousiaste vrijwilligers vervult deze organisatie de liefste
wens van kinderen tussen drie en achttien jaar met een levensbedreigende ziekte. Al meer dan 5.000 levensbedreigend zieke kinderen zagen hun wens in vervulling gaan sinds de oprichting van de stichting in 1989.
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Eugenie
Verhoef
Bij stichting Make-A-Wish Nederland vond
vorig jaar een verandertraject plaats. Verschillende afdelingen kregen onder meer
andere taken. HR-manager Eugénie Verhoef
gaf een afdelingshoofd via coaching de kans
om zich de vaardigheden die daarbij horen
meer eigen te maken. ‘Voor de ontwikkeling
van medewerkers is coaching een nuttige
en onafhankelijke aanvulling.’

gedragen, kan daar vervolgens ook effectief op
reageren. Zo bespreekt hij nu vaker bewust
met medewerkers de doelstelling van een
gesprek en de verwachtingen van de ander.’

Echt de diepte in

‘Coaching gaat over iemands persoonlijke verhaal. Bij de intake met de coach bleek gelukkig
dat de click er was: een basisvoorwaarde voor
succes. Wie een goede vertrouwensband heeft,
kan met een coach vaak echt de diepte in en
langer inhaken op de onderwerpen die spelen.
Zo leerde onze manager zich via oefeningen
zijn grotere rol als manager eigen maken. In
de opvolgende sessies werden dan een-op-een
de aandachtpunten besproken en aangepakt.
Vanwege het onafhankelijke aspect en de focus
op individuele vaardigheden is coaching ook
voor mij als HR-professional een interessant
instrument voor iemands ontwikkeling.’

‘Onze manager was vooral werkzaam als specialist en stuurde vaak mensen aan vanuit de
inhoud. De coaching viel toevallig samen met
de organisatieveranderingen, de afdelingsuitbreiding naar vijf medewerkers en daarmee de
grotere verantwoordelijkheden als manager.
Dat vraagt om extra vaardigheden, zowel qua
timemanagement als omgang met afdelingsgenoten. Een van de opgedane inzichten was
de aanwezigheid van verschillende communicatiestijlen. Wie zich bewust is van hoe en
waarom mensen zich op een bepaalde manier

7285 TCS Boekje.indd 11

23-04-14 14:10

Karien
Sondervan
Meer contact tussen jonge moeders in
Amsterdam-Noord. Dat was in 2010 Karien
Sondervans doelstelling voor Mama Noord.
Naast dit informele netwerk van nu ruim
1000 ouders heeft ze twee kinderen en is ze
coördinator vluchtelingenbegeleiding bij de
VMCA in Almere. Coaching hielp haar aan
wat rust. ‘Je haalt even adem en kunt beter
nadenken.’

Hoe je wilt overkomen

‘Fijn is dat het meteen mag gaan over wat
belangrijk is. Zo legde ik een concrete situatie
neer van een gesprek met twee vrouwen, van wie
een mij als concurrent zag. Ik zag op tegen die
afspraak, maar met een goede gespreksvoorbereiding in de sessie viel dat weg. Ik leerde
duidelijk te krijgen wat ik er zelf uit wilde halen,
welke dingen ik niet te groot moest maken of
bij de ander moest laten. Welke energie je uitstraalt en hoe je wilt overkomen, dat hebben
we in een rollenspel uitgewerkt. In ieder geval
weet ik nu iets beter waar ik sta. Voor mezelf
is een van de hoofdconclusies: bereid belangrijke zaken altijd goed voor. ’

‘Vorig jaar liep ik al een tijdje rond met de vraag
welke kant ik nu op moest met Mama Noord.
Dat initiatief is vanuit mijn huiskamer begonnen,
maar is steeds groter en groter geworden. De
gesprekken waren een welkom contemplatiemoment. Een definitief antwoord heb ik nog
niet, maar ik ben met het nodige inzicht wel
wat opgeschoten. Coaching gaat over jou, dus
is het heel persoonlijk. Dat kan nuttig zijn, maar
ik vond dat soms ook lastig.’
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‘Het mag meteen gaan over wat belangrijk is’
Karien Sondervan richtte in 2010 Mama Noord op. Dit ongedwongen netwerk voor ouders met jonge kinderen
groeide in vier jaar tijd tot ruim duizend deelnemers. Sleutelwoorden zijn: laagdrempelig, informeel, wijkgericht,
positief en gelijkwaardig. Op verschillende locaties en momenten organiseert Mama Noord zowel ontspannende
als verdiepende ontmoetingen en activiteiten zoals Mama Café, Mama Praat en Mama Haakt.
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‘Een zakelijk adviseur en luisterend oor ineen’
Maaike van ’t Hull is operational manager bij Cullinan Academy: businesspartner in recruitment, opleiding
en begeleiding van talentvolle academici. High graduates kunnen hier twee jaar lang ervaring opdoen bij een
opdrachtgever. Einddoel is een vast dienstverband. Alle opdrachtgevers van Cullinan Acadamy creëren ruimte
voor persoonlijke en professionele groei en nemen de tijd voor de juiste kandidaat bij de juiste functie.
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Maaike
Van ‘t Hull
Een nieuwe baan in een nieuwe omgeving.
Maaike van ’t Hull had wel jarenlange ervaring
in de werving & selectiebranche, maar niet
met het opbouwen van een nieuwe organisatie. Dankzij een coachingstraject kreeg ze
haar nieuwe leiderschapsrol bij de Cullinan
Academy snel onder de knie. ‘Ook zonder kaders kan ik nu goed op mezelf vertrouwen.’

Met flair en zelfvertrouwen

‘Bij netwerkorganisatie BNI was ik voorzitter.
In die rol voelde ik me thuis, handelde ik met
flair en zelfvertrouwen. Dat wilde ik als operational manager ook. De sessies met mijn coach
waren een soort mix van businessplanning en
gesprekken die me beter bewust maakten van
mezelf. Duidelijk werd dat ik Cullinan Academy
bén en veel zelfstandig moet opereren. Ik durfde
daar steeds meer mijn eigen stijl in te leggen.
Wat de kaders betreft: ik achterhaal nu steeds
snel de verwachtingen en mijn verantwoordelijkheden. Mijn coach was een zakelijk adviseur
en luisterend oor ineen. Iemand die objectief
naar subjectieve dingen kijkt. Prettig en zinvol
als je te maken krijgt met grote veranderingen
in je leven.’

‘In mijn nieuwe baan als operational manager
kwamen al mijn eerdere functies samen. Alleen
was ik altijd gewend binnen een bestaande
structuur te werken. Bij de Cullinan Academy
was alles nieuw, inclusief vier medewerkers ‘op
de bank’ en een internationale vestiging. Van
de oprichters mocht ik alles zelf bepalen. Mijn
sessies waren een broodnodig rustpunt in deze
hectische begintijd. Het diepere effect van een
beter inzicht in mezelf merkte ik pas later.’
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Wil je meer weten?

Drie certificeringsniveaus

Wellicht wil je na het lezen van
deze testimonials eens verder
praten. Dat kan uiteraard.
Graag zelfs!
Misschien heb je al contact met
een van onze coaches. Zo niet,
stuur dan je vraag of verzoek
naar info@coachfederation.nl
Dan nemen we op korte
termijn contact met je op.

De ICF kent drie verschillende niveaus van certificering:

International Coach Federation
(ICF) Netherlands
Leidseplein 5
1017 PR Amsterdam
info@ coachfederation.nl
www.coachfederation.nl

➸

Associate Certified Coach (ACC):
- minimaal 60 uur professionele coachopleiding
- 100 uur cliënt-coachingservaring
- 10 uur mentorcoaching
- coach-performance-evaluatie

➸

Professional Certified Coach (PCC):
- minimaal 125 uur professionele coachopleiding
- 750 uur cliënt-coachingservaring
- 10 uur mentorcoaching
- coach-performance-evaluatie

➸

Master Certified Coach (MCC):
- minimaal 200 uur professionele coachopleiding
- 2500 uur cliënt-coachingservaring
- 10 uur mentorcoaching
- coach-performance-evaluatie

Deze niveaus onderscheiden zich vooral door het aantal uren
werkervaring en het opleidingsniveau. Voor ieder niveau
legt de coach een examen af. Om een certificering te behouden
is het verplicht professionaliseringsbijeenkomsten bij te wonen.
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