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Coaching:
Maatwerk en toekomstgericht
Zo’n vijftig jaar geleden bestond coaching slechts in beperkte mate.
Tegenwoordig kun je het bijna zo gek niet bedenken of je kunt er wel coaching

in deZe SPeciAl

voor vinden. Een aantal Biltse coaches geeft een inkijkje in hun vakgebied.
door FloriS BijlSmA

WAAr hAnGt de GrOei
en diVerSiteit VAn
cOAchinGSPrAKtiJKen
Mee SAMen?

westerse industrialisatie niet meer
de gezonde voeding in en bevat
voeding door de vorm van productie
ook niet meer de juiste verhoudingen
van vitaminen en mineralen. Hierdoor
teert het lichaam in door directe en
iS cOAchinG PAS
constante stress die geen herstelmointereSSAnt AlS
menten kent en doordat het lichaam aanpakken, om er wezenlijke verbeieMAnd cOncrete
niet (meer) op de juiste manier tering in te krijgen.’
PrObleMen heeFt?
Gitta van Eick, natuurvoedings- gevoed wordt.’
kundige en stresscounselor: ‘Voor
hOe VerlOOPt
veel mensen, ook kinderen en ook OP WelKe MAnieren KAn
een cOAchinGSPrOceS
degenen die menen geen stress te een cOAch AAn de SlAG
in de PrAKtiJK?
ervaren en gezond te leven, is een Met een cliËnt?
Maria van Groenestijn, van MPG
oriënterend gesprek bij een coach Ariaan van Sandick van systemisch Coaching voor hoogbegaafden: ‘Ik
een goed startpunt zich te ontwik- werk Ariaan.nu: ‘Dat kan op drie stel vragen die de cliënt helpen een
kelen tot een gebalanceerd en vitaal niveaus. Heb je een vraag die zich helder beeld te krijgen van wie hij is,
mens. Dat is dan preventief, ter voor- richt op het aanleren van nieuw wat hij wil, wat hij kan en hoe hij dat
koming van ziektes of problemen en gedrag (vaardigheidsniveau)? Of gaat realiseren. Door mijn vragen help
kan bij een praktijk voor natuurvoe- worstel je met een vraag die zich ik mijn cliënt zijn uniciteit, zijn kwaliding en stresscounseling, waarbij afspeelt binnen jezelf (intrapsy- teiten en zijn motivatie vrij te maken
de wisselwerking tussen lichaam en chisch niveau)? Of zie je een zich en in te zetten om een door hemzelf
geest een belangrijk uitgangspunt is. steeds herhalend patroon, wat gesteld, haalbaar doel te bereiken.
Maar ook bij concrete problemen je bijvoorbeeld ook herkent van Gedurende het coachingsproces
kan het helpen. Als natuurvoedings- je ouders (systemisch niveau)? evalueert mijn cliënt, ook weer door
kundige merkte ik dat veel lichame- Wanneer je een vraag hebt op mijn vragen, hoe zijn voortgang is
lijke klachten direct gerelateerd zijn systemisch niveau en je gaat alleen en stelt hij zijn handelwijze eventueel
aan stress. Dat kan natuurlijk ook aan je vaardigheden werken, dan bij. Als coach bewaak ik dat hij zijn
andersom: stress door lichamelijke zie je geen effect op de lange duur. doel steeds goed voor ogen houdt.
klachten. De druk op mensen is door Je zult opnieuw tegen dezelfde Juist mijn doelgroep van (hoog)
de zich ontwikkelende samenle- hobbels aanlopen. Dan is er iets begaafden houdt ervan om zélf
ving steeds groter geworden. Daar- scheef gegroeid in je familie of orga- oplossingen te bedenken die het
naast nemen veel mensen door de nisatie wat je bij de wortels moet best bij hem passen, in plaats van
op complexe problematiek vanaf
zeer jonge jaren. Coaching is meer
gericht op gedrag in het heden en
kijkt niet zozeer naar verleden.’

Ellen van der Tol van Elan Vitaal: ‘Dat
heeft verschillende oorzaken. De
snelle samenleving vraagt veel van
mensen, alleen al door wat er allemaal
op ons afkomt via media en internet.
Er komt ook steeds meer behoefte
aan bewustwording en zingeving
waar vroeger minder aandacht voor
was. Daarnaast ontstaat er behoefte
aan een ander soort hulpverlening
waarin wordt uitgegaan van de
gehele mens en niet vanuit een
specifiek probleem. Coaching is een
relatief nieuwe verzamelnaam voor
een verscheidenheid aan disciplines
op verschillende gebieden. Net
als bij de verzamelnaam ‘geneeskunde’ waar ook veel verschillende
disciplines bestaan. En elke coach
geeft daar een geheel eigen visie en
inbreng aan.’

iS er een VerSchil tuSSen
cOAchinG en therAPie?
Piet van Haaster en Elly Voorend van
Corael Opleidingen: ‘Velen vergelijken coaching met therapie, maar
er zijn grote verschillen. Therapie kijkt
veelal naar het verleden en is gericht

In de gemeente De Bilt zijn meer
dan 60 coachingpraktijken te vinden
met een enorme diversiteit aan expertise.
Een flink aantal daarvan stelt zich
in deze special voor.

‘t lukt Oussoren

in je werk?

Initiatief voor
succesvollere professionals

6 oktober in Groenekan
Tweede AANgaan Open Werkdag

Otto Oussoren, onderwijscoach, leerlingbegeleider en mediator sinds 1995. Ouders, school en ondersteuning laten samenwerken voor de beste koers voor uw kind, kan een opgave zijn.
We bekijken samen Open en eerlijk wat kan en wat nodig is. Van
begeleiding en huiswerk tot procedures voor passend onderwijs.
U staat niet alleen en ‘t lukt!
Email naar tlukt@outlook.nl of o.oussoren@outlook.nl
of sms naar 06 34334046 voor meer informatie.

adviezen te krijgen. Die kunnen zelfs
grote weerstand wekken en daardoor een averechts effect hebben.’

WAAr MOeten MenSen
OP letten AlS ZiJ
een cOAch ZOeKen?
Piet van Haaster en Elly Voorend
van Corael Opleidingen: ‘De opleiding en praktijkervaring van de
coach zijn belangrijk. Is de coach
enkele weken getraind of heeft hij
een jarenlange opleiding genoten?
Met welke (psychologische) stromingen werkt de coach? Spreken
die mij als cliënt aan? Is de coach
vooral theoretisch geschoold of ook
in de praktijk? Is in de opleiding van
de coach ook zijn eigen persoonlijke
ontwikkeling aan bod gekomen? Een
coach moet zich eerst diep bewust
worden van zichzelf voordat hij aan
de slag gaan met anderen. Een
coach komt met zijn cliënt niet verder
dan tot het punt waar hij zichzelf
heeft ontwikkeld.’

Volop energie

tim torré - energetisch coach
kinesiologie & klanktherapie
tel. 0650281163 | www.timtorre.nl
Vergoeding consult afhankelijk van aanvullende verzekering.

