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Wat is coachen?

Opdracht (1) wat is coachen (blz. 75)

• Uitlokken en ondersteunen van leren

• Meer en breder dan intellectueel leren 
ontwikkelen van nieuwe perspectieven!

• Stimuleren van het proces van de coachee



Kenmerken

• Geen inhoudelijk expert  ‘niet-weten’

• Mogelijkheden prioritair t.o.v problemen

• Toekomstgericht en oplossingsgericht



Grondhouding

• Niet-wetend!

• Enthousiasme

• Onvoorwaardelijke positieve kijk/positieve illusie

• Luisterbereidheid en empathie

• Echtheid

• Ontspannen

 Kwaliteit van de aanwezigheid!!



Mogelijke coachingsvragen

• Hoe kan ik ...?

• In ‘plus-taal’ meer i.p.v minder

• Vbn. cursus blz. 76

• Eigen coachingsvraag (blz. 76)



Algemeen kader van GRROW:
7 vaardigheden

• Exploreren
- Parafraseren en reflecteren!
- Binnen het referentiekader van de coachee = 

verdiepend (wat maakt dat je ..., vertel daar eens wat 
meer over, hoe was dat voor jou, wat trok je vooral 
aan, waar had je juist moeite mee, hoe voelde je jezelf 
daarbij? ...)

- Buiten het referentiekader van de coachee (wat, wie, 
wanneer, waar, hoe, ) = verbredend

 doel: het referentiekader van de coachee
verduidelijken/resoneren/afstemmen



• Waarderen en bekrachtigen

- Als basis voor confronteren, uitdagen, 
inspireren

- Merk de kwaliteiten op en benoem ze 
veelvuldig 

(oef. kwaliteiten zien in situaties)



• Opdracht (3) exploreren en waarderen: in 
tweetallen (blz. 77)

- Afwisselend coach/coachee

- Als coach exploreert je de coachingsvraag van 
de coachee en benoem je  de kwaliteiten die 
je opmerkt (ieder 5 min)

- Tips?!



• Betrokken confronteren

- Meegaan én tegengas geven

- Coachen is geen slappe manier van leiden

- Formuleer een én-én-boodschap op de inhoud 
én de relatie

Vb. ik begrijp dat je je aangevallen voelt en ik merk ook 
dat jouw manier van reageren de relatie met de ander 
niet beter maakt



• Uitdagen en inspireren

- Over het verleggen van grenzen
Vb. waarmee zou je de buitenwereld en jezelf kunnen verrassen? 
Wat heb je meer in je dan dat wat je nu al inzet? ...

- Over perspectief verruimen
Vb. wat zou het voordeel van dit nadeel kunnen zijn? Hoe zou je 
nog naar deze situatie kunnen kijken? 



Oefening:

- Kijken met verschillende brillen: in duo’s

- kies een probleem dat je graag zou willen oplossen.

- Je gaat er door zes verschillende brillen naar kijken:

- De witte bril: wat zijn de feiten, objectief  zonder interpretatie of eigen mening

- De gele bril: wat is positief en constructief, welke voordelen zijn er (aan dit nadeel)

- De rode bril: wat voel je, wat zegt je intuïtie

- De zwarte bril: waarmee moet je voorzichtig zijn, wat zijn negatieve kanten, nadelen en 
mogelijkheden voor fouten

- De groene bril: wat is creatief mogelijk, welke nieuwe ideeën zijn er, hoe kun je voorbij het 
bekende gaan, je grenzen verleggen

- De blauwe bril: hoe houd je overzicht, hoe houd je afstand en controle, hoe kom je tot conclusies

- Hoe ziet je probleem er nu uit? 

- In duo’s: 

- A heeft een situatie in gedachten waar hij/zij graag een oplossing zou voor vinden, maar vertelt eerst 
over een situatie waarin hij/zij echt trots was op zichzelf. 

- B bevraagt A:

- Hoe heb je je daarbij gevoeld?

- Wat was daarbij anders dan anders?

- Welke kracht heb je daarbij ingezet?

- Hoe zou je die kracht kunnen inzetten om beter met je probleem om te gaan?



• Toelaten! Omgaan met weerstand!
- Weerstand zegt dat de coachee blokkeert op een emotie 

- Emotie = energie 

- Emotie = signaal dat er een behoefte niet bevredigd is

- Signaal erkennen en exploreren hoe de behoefte, het 
verlangen te realiseren

Vb. angst  behoefte aan veiligheid, aan zekerheid, ...

woede  behoefte aan erkenning, aan respecteren van 
grenzen, ...

weerstand tegen verandering  behoefte aan rust, aan 
veiligheid, ...



emotiethermometer



- Van onzekerheid en angst  vastberadenheid en durf 
- Angst kort exploreren (wat maakt je juist bang; wat 

zijn je fantasieën daarbij; wat houdt je precies tegen; 
waar ben je bezorgd over; hoe zou het zijn om dit 
gewoon in jezelf toe te laten)

- Stap vooruit zetten (welk verlangen schuilt er onder je 
angst; wat zou je kunnen doen rekening houdend met 
de angst en toch een stap vooruit zettend)

(korte oefening in duo’s: 
- A spreekt een situatie waarin zij/hij zichzelf 
angstig/onzeker voelt
- B stelt bovenstaande vragen om de angst te 
exploreren en om een stap vooruit te zetten)



• Van kwaadheid  kracht

- Ik zie dat je kwaad bent. Wat maakt je precies zo kwaad. Als je die 

kwaadheid in een beeld zou uitdrukken, hoe zou dat er dan uitzien? 

- Welk verlangen schuilt er onder je kwaadheid? Wat wil je eigenlijk 
zeggen? Wat zou je willen? 

- Hoe zou je dat kunnen formuleren op een manier die constructief is 
voor jezelf en je omgeving?

(korte oefening: in duo’s

- A kiest een situatie waarin hij/zij boos was 

- B stelt bovenstaande vragen om hierin vooruit te komen)



- Weerstand tegen verandering

Wat is je angst; wat zou je willen behouden; hoe 
zou je de dingen die je waardevol vindt, kunnen 
behouden en toch meegaan met de 
verandering?

 Van weerstand naar kracht!



• Ontspannen
- Leun achterover wanneer je merkt dat je zelf te veel 

moeite doet

- Hou je schouders laag

- Kijk met een brede blik

- Adem rustig en diep; je adem is je beste vriend

- Spreek langzaam en laag

- Glimlach en kijk bekrachtigend

(oefening: drie-minuten-adempauze)



Algemeen kader van GRROW
structuur van een coachingsgesprek

• GOAL

• REALITY

• RESOURCES

• OPTIONS

• WILL/WHAT NEXT



LSD!(E-in, E-ex)



• GOAL : de gewenste toestand
• Wat is je doel? Wat wil je bereiken?
• Wanneer zou je tevreden zijn?
• Hou zou je willen dat het wel loopt?
• Wat verwacht je?
• Wanneer zou je opgelucht zijn?
• Hoe zou je willen dat het gebeurt?
• Wat zou je winst zijn als het zou lukken?
• Wanneer zou je tevreden zijn van dit gesprek?
• Droomvraag



Stel dat je deze avond zoals alle avonden gaat slapen ...maar 
tijdens je slaap gebeurt er een wonder ...je probleem waar je last 
van had, is volledig opgelost ... Als je ‘s morgens opstaat voel je 
onmiddellijk dat er iets veranderd is in je leven ... Waaraan 
zouden wij merken dat je probleem opgelost is ... Wat zou jij 
concreet anders doen?



Opdracht (4) exploreren van je GOAL (blz. 79): in 
drietallen.

- De coach vertrekt van de coachingsvraag van de 
coachee en exploreert in geuren en kleuren de 
‘goal’ van de coachee. 

- De observator noteert de vragen en observeert 
de stroom van energie die bij de coachee op gang 
komt (5 min en dan wisselen van rol)

- Tips?



• REALITY : de huidige toestand

- Exploreren van het probleem om tot een concrete 
coachingsvraag te komen

- Waar loopt het mis; wat brengt je hier; waar heb 
je precies last van; wat betekent dat voor jou; wat 
doet dat met jou; hoe voel je je daarbij; wat is het 
effect op je omgeving; wat hindert je; wat maakt 
dat het er niet van komt; 

- schaalvraag



‘op een schaal van 0 
tot 10 waarbij 0 
betekent dat je 
helemaal vastzit in het 
probleem en 10 
betekent dat je je doel 
bereikt hebt, hoeveel 
zou je jezelf dan geven 
op dit moment?’ 



• RESOURCES: wat werkt er al?

- Verder exploreren van de schaalvraag: Wat maakt 
dat je op ... Staat en niet op 0? Wanneer loopt het 
wel goed? Welke vaardigheden of kwaliteiten 
worden soms al wel ingezet?

- Wat zijn hulpmiddelen en krachtbronnen (intern 
en extern): welke kwaliteiten van jezelf zou je hier 
kunnen inzetten? Wie of wat zou je kunnen 
helpen? Wie zou je kunnen inschakelen als 
hulpbron?



• Opdracht (5) stellen van de schaalvraag en 
exploreren van resources (blz. 80): in drietallen

- Coach vertrekt van de goal, exploreert kort de 
huidige situatie en stelt de schaalvraag. 
Vervolgens worden de resources geëxploreerd 
door te bevragen wat er al werkt en welke 
interne hulpbronnen de coachee hierbij reeds 
inzet. Ook mogelijke externe hulpbronnen 
worden bevraagd (ieder 5 min)

- Tips?! 



• OPTIONS: creatieve fase: exploreren van 
mogelijkheden en opties

- Dit mogen gekke ideeën zijn

- Welke stappen kun je zetten; hoe zou je dat kunnen 
proberen, wat zijn alternatieven, wat zou een 
originele manier zijn om dit aan te pakken, welke 
aanpak zou verrassen, welke zijn de minst 

bedreigende mogelijkheden, ...



• WILL/WHAT NEXT: van plan naar actie: eerste kleine stap!
- Focus op haalbaarheid en uitvoerbaarheid! Geen 

nieuwjaarsbrieven!
- Wat ga je doen, wat lijkt je de interessantste mogelijkheid, 

hoe ga je het aanpakken, hoe zal je weten dat deze stap 
gelukt is, zie je jezelf dit doen, zijn er nog hindernissen, wat 
kan je doen om de hindernissen aan te pakken, ...

- Wat is de eerste kleine stap die je bij wijze van spreken al 
kan zetten wanneer je hier buiten stapt? (concreet en 
haalbaar)

- Wat kan je doen om van bv. een 3 naar een 3,5 te gaan?



• Opdracht (6) exploreren van opties en 
vastleggen van de eerste kleine stap: in 
drietallen (blz. 81)

- De coach exploreert de mogelijkheden en 
moedigt aan om buiten de lijntjes te kleuren.

- Daarna wordt de eerste kleine stap besproken. 
(5 min per rol)

- Tips?!





Vervolgsessie: WHOW

• Wat is er al beter? Wat heeft goed gewerkt?

• Hoe heb je dat gedaan?

• Opnieuw: hoe ga je er meer van doen?

• Waaraan ga je merken dat je nog meer 
vooruitgang maakt? 



Verkorte sessie

• Wat brengt je hier?

• Wat is je doel?

• Wat werkt er al?

• Wat zijn nog 
mogelijkheden?

• Wat is je eerste kleine 
stap?



• GRROW opdracht (7) blz. 82: demonstratie en 
observatie

• GRROW opdracht (8) blz. 85: 

– Twee rollenspelen plenair

– Rollenspelen in drietallen met doorschuifsysteem

Tips?!




