
Bezuinigingen

Deze casus is afkomstig van Francine ten Hoedt en Philine Spruijt, experts in conflicten en dilemma’s.

De afgelopen twee jaar heb je voor een grote non-profitorganisa-
tie diverse coachingstrajecten gedaan. Bij het eerste contact was 
je al snel duidelijk dat de inkoper behoorlijk op de penning is. 
Hij vond dat je gebruikelijke tarief van € 150 per uur exclusief 
reiskosten en btw, meer paste bij executive coaching dan bij 
het coachen van de mensen op de werkvloer. Na enig onder-
handelen kwamen jullie uit op een afspraak van minimaal vijf 
trajecten per jaar, tegen een fee van € 120. In het eerste jaar heb 
je inderdaad vijf mensen uit de organisatie gecoacht. Nu is het 
december van het tweede jaar en je hebt nog maar twee trajecten 
gedaan. De personeelswerker, met wie je contact hebt, spreekt 
van een financieel slecht jaar, forse bezuinigingen en geen ruim-
te voor extra’s. 

De inkoper belt voor het contract van het volgend jaar. Ook hij 
heeft het over afnemende subsidies en donaties, over tegenval-
lende verkopen en het opzeggen van leden. Hij wil het contract 
openbreken en je fee verlagen naar € 90 exclusief reiskosten en 
btw.Je bent zelf de afgelopen jaren ook getroffen door de crisis. 
Je bent een paar vaste klanten kwijtgeraakt en hebt geen nieuwe 
klanten ervoor in de plaats gekregen. Deze organisatie heb je 
hard nodig om te kunnen blijven bestaan, maar € 90 vind je je 
eer te na. Jouw werk heeft de organisatie flink wat geld bespaard. 
Wat doe je? 
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Sop en kool
Het voorbeeld doet me een beetje denken aan een kinderspel: ‘Ik was onzichtbaar en jij merkte 
er niks van, dus jij was dood…’ Mijn eer te na? Hierin schuilen te veel aannames. Aan de andere 
kant komt het wel heel reëel over. Ik zou de coach in kwestie coachen en eerst, terecht, stoom 
laten afblazen. Vervolgens is het belangrijk om vast te stellen of de ‘eer’ zwaarder weegt dan 
´hard nodig´. Is het sop de kool waard of andersom? Is het de beloning in geld die je eer bepaalt?
Het lijdt geen twijfel dat er iets moet worden gevonden op de aanzienlijke inkomstenderving. 
Er zal weer onderhandeld moeten worden, met als extra drukmiddel het niet nakomen van de 
afspraken in het eerdere jaar. Vastleggen van de trajecten in het jaarplan is voor beide partijen 
een goed idee. De inkoper heeft waarschijnlijk ook een slecht gevoel over de situatie en wil zich 
vast ook aan de regels houden.
Het is afwegen, waarbij je inzet een grote schaduw vormt. Je hebt daar een standaard in, die bij 
jou past. Hoe kun je, bij een lagere basisfee, je werkzaamheden zo doen dat de effectieve belo-
ning per uur min of meer gelijk blijft en dat er meer tijd overblijft voor de blijkbaar broodnodige 
acquisitie? De fee is maar een rekengetal, tenslotte. Het is niet zo makkelijk om over je eigen 
standaard heen te stappen, maar wellicht is het persoonlijke contact je kracht en kun je minde-
ren in verslaglegging, of overschakelen op een andere frequentie. Misschien is het ook een goed 
moment om je manier van werken tegen het licht te houden en een combinatie van teamsessies 
en individuele sessies te realiseren. 
Op de achtergrond speelt mee, dat je gezien en gewaardeerd wilt worden. Geld is altijd maar 
één kant van de zaak: Wat voor een non-profitorganisatie is het? Wat is het maatschappelijk 
belang? Sta je zelf achter de uitgangspunten? 
Het zal niet alleen een onderhandeling met de organisatie worden maar ook – waarschijnlijk in 
de eerste plaats – met jezelf. En misschien is dat wel de winst.

Kaj Reker – (basketball)coach en medezeggenschapsspecialist RUG, www.coachkaj.nl

EN NU... 
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Het hoofd koel
Het triggert me: ‘mijn eer te na’. Wat zegt dat me? Word ik tekort gedaan of voel ik mij tekort 
gedaan? Zit er een emotie achter of voelt het simpelweg niet goed? 

Ik ga op onderzoek uit en merk dat mijn lijf in de kramp schiet: ik moet toch ook overleven?! Een 
begrijpelijke reactie aangezien mijn bestaan in gevaar gebracht wordt. Ik moet het hoofd koel 
houden nu. Want ik weet uit ervaring dat wanneer mijn hoofd de overhand neemt, ik ga pieke-
ren en er stress ontstaat. Ik creëer daarom even ruimte bij mezelf. Ik sta stil bij mijn waarom – 
meer ‘hart’ in werk en leven. Als ik diep in mijn hart kijk, waar wil ik mij dan door laten leiden? 
Door wat er voor mij toe doet bij het mooier maken van de wereld of door de hardheid van het 
bestaan en de druk van geld? Ik voel mezelf rustig worden bij de gedachte aan het eerste. 
Langzaam groeit het besef dat het wel op zijn pootjes terechtkomt; wellicht anders of later dan ik 
wil, maar de ervaring leert dat het inderdaad zo werkt. Ook borrelt de gedachte op dat een lager 
uurtarief oké is, misschien zelfs wel realistisch in deze moeilijke tijden. Ik moet met de inkoper 
in gesprek hoe we dit meer in balans met elkaar kunnen oplossen. Meer balans in de kosten-
batenanalyse en met meer oog voor de onderlinge relatie. Daarna kan ik altijd nog, als het niet 
goed voelt, het besluit nemen ermee te stoppen. Vanuit dit besef en deze rust mag ik het gesprek 
aangaan straks.
Ik weet wat me te doen staat.

Yael van Assendelft – coach, www.spiegelenensparren.nl en www.sterkdoorliefde.nl 

Netjes zakendoen
Als ik met deze casus te maken zou krijgen, dan zouden hier voor mij de volgende zaken 
spelen: het effect van de crisis voor beide partijen, het moeten onderhandelen over een in 
een eerder stadium al verlaagd tarief, de eenzijdige benadering van de samenwerking door de 
opdrachtgever, en ten slotte de ontkenning van het effect van de coachingstrajecten. Alsof de 
interventies van de coach er niets toe deden. Waarom huren ze hem dan toch weer in? Dan zou 
het lijken alsof voor de opdrachtgever ‘lastige’ medewerkers doorgeschoven worden. 
Dit alles doet een appel op voor mij belangrijke normen over netjes zakendoen. Er zijn afspra-
ken gemaakt, die niet worden nagekomen door de opdrachtgever en vervolgens wordt er van mij 
nogmaals gevraagd in te leveren? Dan voel ik mij verongelijkt; ik vind dat de verhouding tussen 
geven en nemen hier scheefloopt. 
Dat alles doordacht hebbende kom ik tot de volgende beslissing: ik heb werk nodig, maar € 90 is 
echt mijn eer te na. Ik bepaal een bodemtarief van € 110 onder dezelfde condities als in het ver-
leden, met de kanttekening dat dit tarief een jaar geldig is. Dat zal ik voorstellen aan de opdracht-
gever, waarbij ik begrip toon voor de situatie van de organisatie en begrip vraag voor de mijne. 
Tevens breng ik hem ook in herinnering dat mijn werk de organisatie hoogstwaarschijnlijk een 
hoop soesa en geld heeft bespaard.
En nu maar hopen dat dat geaccepteerd wordt! Want als er nee tegen dit voorstel gezegd wordt, 
wat dan?

Philine Spruijt – coach, auteur, www.pstc.nl, en www.coachingcarrousel.com
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Punten op een rijtje
Het is natuurlijk even lekker om zo van je af te blazen. En naast coach ben ik ook ondernemer. Walk 
your talk en bekijk je eigen ‘Cirkel van Invloed’, spreek ik mijzelf toe. Als ondernemende coach zet ik 
daarom deze punten voor mezelf op een rijtje:
• Het is altijd lastig onderhandelen met iemand die zelf niet de ‘pijn’ voelt van zijn of haar probleem.
• Ik ga niet lager dan € 120, dat was indertijd voor mij echt de ondergrens.
• Ik ga met de inkoper in gesprek over baten en lasten: een factuur is zo zichtbaar en daardoor 

lijkt de coaching duurder dan de verborgen kosten van medewerkers die zich niet senang voe-
len; niet alleen presteren zijzelf niet optimaal, meestal functioneert daardoor ook het hele team 
minder goed.

• Ik bied iets aan waarvan iemand beter wordt. Vaak zelfs letterlijk doordat het ziekteverzuim af-
neemt. Ik benoem coaching dan ook niet als ‘iets extra’s’, zoals de medewerker van personeels-
zaken dat benoemt.

• Als de inkoper niet gevoelig is voor mijn argumenten, neem ik afscheid van deze organisatie. Ik 
begeleid graag mensen, gun iedereen een coachingstraject en ik gun mezelf een organisatie die 
mij waardeert; de betaling is daar een onderdeel van.

En het is sowieso goed om mijn doelgroep weer eens kritisch onder de loep te nemen. Wil ik me 
blijven richten op dit soort organisaties? En zo ja, klopt mijn boodschap aan hen (welk probleem help 
ik oplossen?) dan nog steeds? Heb ik daarnaast alle mogelijkheden van mijzelf als coach helder? Tijd 
om mijzelf te laten coachen en mijn blinde vlek te onderzoeken!

Titia de Vries – team- en personal (life/executive) coach www.claritycoaching.nl en 
www.traveltoclarity.nl

Voor meer informatie:
www.feweb.vu.nl/executive-coaching
www.feweb.vu.nl/executive-teamcoaching
www.feweb.vu.nl/center-for-executive-coaching

VOOR COACHES OP ZOEK NAAR PROFESSIONALISERING:

POSTGRADUATE OPLEIDING EXECUTIVE COACHING 
(START IN OKTOBER)

POSTGRADUATE OPLEIDING EXECUTIVE TEAMCOACHING 
(START IN SEPTEMBER)

MASTER IN EXECUTIVE COACHING?


