
Een manager belt je met de vraag om een van 
zijn backofficemedewerkers, Reinder, te coachen. 

Reinder werkt al meer dan dertig jaar in het be-
drijf en heeft altijd geweigerd om cursussen en 
trainingen op het gebied van persoonlijke ont-
wikkeling te volgen.  Zijn kennis, ervaring en 

persoonlijkheid waren voldoende voor het werk, 
vond hij. Het bedrijf heeft geen consequenties 

verbonden aan zijn weigeringen. Intussen is het 
bedrijf een andere koers gaan varen en moet Rein-

der meer contact met de klanten gaan onderhou-
den. Zijn sociale vaardigheden zijn niet geweldig. 

Het liefst zou het bedrijf hem ontslaan, maar dat 
gaat veel geld kosten en dat is er niet. Reinder is 

daar niet van op de hoogte.

Reinder komt met duidelijke tegenzin op gesprek. 
Hij heeft geen behoefte aan coaching en vindt het 
pure geldverspilling. Hij ziet jou als een verleng-
stuk van zijn slecht functionerende manager. Hij 
is toch gekomen, omdat hij bang is om ontslagen 
te worden wegens het negeren van een werkop-

dracht, maar anders was hij nooit geweest. Vervol-
gens meldt hij dat hij jou en alle coaches profiteurs 

en zakkenvullers vindt..

En nu... 
Deze casus is afkomstig van Francine ten Hoedt en Philine Spruijt,

 experts in conflicten en dilemma’s.
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Onder druk
wordt alles vloeibaar
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Kat 
Een weigerachtige coachee, dat moet je niet willen en zeker niet doen. Tenminste, als je zeker 
weet dat hij weigerachtig is. En dat weet je hier niet. Reinder maakt wel een hoop kabaal en 
probeert de coach te intimideren, maar is de enige uitleg voor dat gedrag weigerachtigheid? Ik 
denk het niet. Een kat in het nauw maakt tenslotte rare sprongen. Misschien is dat hier aan de 
hand. Misschien ook niet. Het is de moeite waard om dat uit te vinden. En als dat wel zo is, dan 
kun je hem altijd nog in zijn sop laten gaarkoken. 

Ik zou als eerste uitgangspunt nemen dat Reinder zich waarschijnlijk heel erg bedreigd voelt. 
Opeens moet hij cursussen gaan volgen, terwijl hij er al meer dan dertig jaar onderuit kwam. In 
zijn functionerings- en beoordelingsgesprekken heeft hij nooit te horen gekregen dat hij slecht 
functioneert. Het vertrouwde systeem gaat opeens niet meer op. Wie zou daar niet van schrik-
ken? Bovendien, de organisatie is knap nalatig geweest door hem zo lang zijn gang te laten 
gaan, zonder daar consequenties aan te verbinden. En Reinder weet niet eens dat ze hem niet 
kunnen ontslaan, omdat ze daar geen geld voor hebben. Ik geef hem het voordeel van de twijfel. 
En als hij ‘boe’ naar mij als coach roept, roep ik ‘boe’ terug. Met andere woorden: proberen te 
intimideren heeft zin. 

Philine Spruijt - coach en auteur, www.pstc.nl, www.coachingscarrousel.com  

Kiezen
Na het schudden van handen, leg ik Reinder uit dat het besprokene binnenskamers blijft en 
dat ik niet betaald krijg. Ik nodig hem uit om uit te leggen waarom hij naar een coach wordt 
gestuurd en waarom hij dat niet wil. Vervolgens leg ik het doel van coaching uit en zet ik de 
aanpak uiteen. Om te voorkomen dat ik de situatie van verzet dichterbij breng, maak ik er geen 
punt van wie begint met vertellen. Ik zeg ook niet dat het gesprek vrijblijvend is, want dan kan 
Reinder meteen al beslissen het gesprek niet door te laten gaan. 

Ik schat in dat Reinder mij laat beginnen met vertellen. Dan doe ik mijn verhaal zonder op de 
persoon in te gaan. Ik vertaal alles naar situaties. Dat verhaal luidt dat iedereen zich altijd be-

EN NU... 
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vindt in een situatie. Er zijn situaties waarin de betrokkene altijd negatief reageert, altijd positief 
reageert en situaties waarin wordt overwogen welke positie te kiezen. Wat ik mijn cliënten leer 
is in veel meer situaties de positie van overwegen kunnen kiezen dan tot nu toe. Dat vergroot de 
bewegingsruimte zowel in werk als in privé.

Vervolgens laat ik aan Reinder het initiatief om vragen te stellen, situaties aan te dragen, enzo-
voort. Blijft Reinder in verzet, dan probeer ik hem in een wat betere stemming te brengen; bied 
aan nog eens koffie in te schenken of vertel een anekdote. En ik zal laten doorschemeren dat zijn 
situatie bij het bedrijf niet gemakkelijk is en dat hij daar iets aan kan doen. Reinder zou profijt 
kunnen hebben van meer bewegingsruimte. Ontdooit hij een beetje, dan komt het gesprek op 
gang en zal ik eindigen met hem terug te sturen in de lastige bedrijfssituatie om hem daar te 
laten beslissen of hij met mij als coach in zee wil gaan. Ontdooit Reinder niet, dan stuur ik hem 
terug naar de bedrijfssituatie met de opmerking ‘kijk maar wat je doet’. In beide situaties bedank 
ik hem voor het gesprek en geef hem mijn kaartje met telefoonnummer en e-mailadres.

Jens van der Heide - coach, www.personalmc.nl 

Driegesprek
Als coach ben ik beland in een omstandigheid waarin een manager het moeilijk vindt om open 
en direct te zijn tegenover zijn medewerker. En dat lijkt ook nog eens een traditie in deze organi-
satie te zijn. Ik kan me als coach aanrekenen dat ik min of meer in de schoenen van de manager 
ben gaan staan door in te stemmen met dit gesprek. Het is lastig vanuit ethisch oogpunt klem te 
komen zitten tussen twee partijen. Partijen die hun eigen ideeën hebben én waarvan één van de 
partijen – de coachee – niet alle informatie heeft.
Om het doel van het coachingtraject voor iedereen helder te krijgen, zou het een goed idee zijn 
om met zijn drieën – coach, coachee en manager – om de tafel te gaan zitten.
Ik beperk dit eerste gesprek tot een kennismaking, een verbinding makend gesprek. Ik vertel 
Reinier dat de kennismaking ongeveer een half uur duurt: hij kan vertellen wat hem dwarszit en 
ik vertel hem daarna hoe ik werk als coach. Daarna beslissen we of we een coachtraject ingaan. 
Dan luister ik, vraag door waar nodig zonder oordeelsvorming en reflecteer op wat ik hem hoor 
zeggen. Wat maakt hem angstig voor ontslag bijvoorbeeld?

Door mij een profiteur te noemen, lijkt hij me te willen intimideren. Ik ga ervan uit dat het helpt 
om Reinier openhartig te vertellen hoe ik me voel door zijn mening. Zo’n persoonlijke ‘ontboe-
zeming’ is mijn ervaring, kan Reinier aan het denken zetten over het effect van zijn gedrag op 
anderen. Als dat inderdaad zo uitpakt, kan dat een bruggetje zijn naar zijn gedrag op het werk 
en zijn relatie met zijn manager.

Ik zie daarnaast een klassieke valkuil in de verandering van de functie-inhoud: backoffice moet 
ook werkzaamheden gaan doen die meer gerelateerd zijn aan frontoffice. Die verschuiving stelt 
heel andere eisen aan kennis, kunde en persoonlijke behoeften. Heeft zijn manager dat wel 
door? Reden te meer voor een driegesprek. Als ik Reinier afsluitend vertel hoe mijn werkwijze is 
als coach, stel ik voor om eerst met zijn manager aan tafel te gaan zitten.

Titia de Vries - team- en executive coach, www.claritycoaching.nl 
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Spel 
Reinder staat voor een mogelijk ontslag na meer dan dertig jaar dienst bij dezelfde organisa-
tie. Gebrek aan waardering en het gevoel afgedankt te worden, zijn grote thema’s die daaraan 
vastzitten. 

Het is voor alle partijen de beste uitkomst als Reinder een omslag maakt. Voor de organisatie 
is het probleem dan opgelost. Voor Reinder is het een kans om opnieuw waardering te vinden 
in zijn functie en zijn loopbaan goed af te sluiten. De coach heeft ook een belang bij deze 
uitkomst: hij maakt een goede beurt en stelt de opdrachtgever tevreden. Aansturen op die ‘beste’ 
uitkomst kan echter een valkuil zijn. Het doet tekort aan de autonomie van Reinder om een 
andere keuze te maken.

In deze casus staan voor mij de realiteit onder ogen zien, erkenning en autonomie voorop. Al-
lereerst zou ik Reinder vragen zijn oordeel ‘zakkenvuller’ uit te stellen; je kent elkaar tenslotte 
nog niet. Hij kan later beslissen of ik wel of niet deug. Een belangrijk punt is erkenning geven 
van zijn senioriteit als professional. Reinder heeft een probleem, want hij zit bij de coach tegen 
zijn overtuiging in. Het probleem helder krijgen, zou mijn eerste doel zijn. De organisatie wil 
dat hij iets verandert en er staat blijkbaar iets op het spel. Het tweede doel is helder krijgen wat 
de opties zijn. Reinder heeft daarin een beslissing te maken. De beslissing heeft te maken met 
zijn bereidheid om vaardigheid te ontwikkelen voor zijn huidige baan. 

Wat betreft de coaching heeft Reinder dan ook een beslissing te maken. De eerste optie is dat 
de coaching wordt afgesloten. De vraag is of Reinder dan ook de mogelijke consequenties 
onder ogen wil zien. De tweede optie is een verlengd functioneringsgesprek. Samen kunnen we 
kijken welke verandering wordt gevraagd en wat verwacht wordt van Reinder. De derde optie is 
coaching. Daarbij kan de vraag gesteld worden hoe de laatste jaren van zijn carrière het beste 
ingevuld kunnen worden. Wat Reinder wil, wat de veranderingen in de organisatie betekenen en 
hoe hij het beste past in de nieuwe koers. Daarbij zou ik benadrukken dat ik het beste resultaat 
verwacht van de derde optie. 
 
Merlijn Koch -  lifecoach en opleider, www.europeesinstituut.nl  ■


