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De werkwijze van de coach 

Misschien overweegt u op dit moment of u een coach wilt inschakelen of vraagt u zich af wat u van mij 

als coach kunt verwachten. Met deze brief wil ik u een beter beeld geven van de werkwijze die ik als 

coach hanteer. Mocht dit toch vragen bij u oproepen, dan hoop ik dat u zich vrij voelt om mij te bellen of 

te mailen.  

Intake 

Het eerste contact is vaak telefonisch of via email. Tijdens dit gesprek stemmen wij samen af wat uw 

vraag is en kan een afspraak gemaakt worden voor de intake. Deze intake is kosteloos en tijdens dit 

gesprek kijken wij samen of coachen de meest geschikte manier is om u verder te helpen. Daarnaast 

praten wij ook over de begeleiding of het traject, het aantal sessies, de kosten en het coachcontract. Dit 

is geen bindend contract maar meer een intentieverklaring waarin u en ik beiden aangeven ons in te 

zetten om aan uw vraag tegemoet te komen. Na deze intake is het aan u om te beslissen of u met mij als 

coach verder wilt gaan werken. Als dit het geval is, zal na de ondertekening van het coachcontract de 

eerste sessie starten. 

Begeleiding bij een ongeneeslijke ziekte 

Anders dan bij een coachtraject kijken wij hier samen welke vragen voor u op de voorgrond staan. Wat 

zijn uw behoeften en wat wil u graag bereiken? De begeleiding kan bestaan uit afwisselend coaching en 

counseling afhankelijk van uw vraag en uw situatie. Als u niet in staat bent om naar de praktijk te komen, 

is het mogelijk om de begeleiding elders aan te bieden. Het is hierbij prettig als dit kan in een omgeving 

waar wij niet gestoord worden. 

Opbouw van een coach traject 

Afhankelijk van de coachvraag zijn er verschillende variaties in de werkwijze mogelijk maar in grote lijnen 

verdeel ik het traject in drie fasen: 

1. Hoofd (wie ben ik?): in deze fase werkt u vooral aan het verkrijgen van meer inzicht in uw 

gedachten, gevoelens en gedrag. Dit kan een verrassende en nieuwe kijk geven op de problemen 

waar u tegenaan loopt of op de keuzes die u maakt. Ik heb ervaren dat dit een fase is die al veel 

bijdraagt aan het realiseren van het doel.  

2. Hart (wat wil ik?): in deze fase gaat u verder met het inzicht dat u in de voorgaande fase hebt 

verkregen. Welke wensen zijn hieruit voortgekomen en wat wilt u graag realiseren? Wat is voor 

u belangrijk, waar heeft u behoefte aan en wat wil u bereiken? 

3. Handen (hoe doe ik het?): in deze fase bent u het meest concreet aan het werk. U zet de eerste 

stappen om de gewenste verandering te realiseren en wordt begeleid naar de vervolgstappen. 

Samen kijken wij terug naar uw ervaringen bij de eerste stappen; hoe voelde dit en hoe ging het? 

Hoe kunt u ervoor zorgen dat de volgende stappen goed verlopen? Aan het eind van deze fase 

vindt de afsluiting van het traject plaats. U ontvangt van mij een eindrapport waarin het hele 

coachtraject wordt beschreven met alle bevindingen per fase. U kunt dit bewaren om later nog 

eens rustig in te zien. 
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Instrumenten 

Zodra het coachcontract is ondertekend, ontvangt u een digitale link met inloggegevens voor het Digitale 

Coach Dossier. In dat dossier heb ik met iedere cliënt apart een plek om informatie uit te wisselen, 

opdrachten en verslagen op te slaan en om vragen te stellen. Het systeem is goed beveiligd. Ook 

eventuele testen die u meer inzicht geven, kunt u thuis op de computer of laptop maken. 

 

Locatie 

De spreekkamer is een rustige ruimte waar wij ongestoord kunnen praten. Voor mensen die het een 

bezwaar vinden dat er één trap gelopen moet worden, kan een andere locatie worden geregeld. Als er 

gekozen wordt voor wandel coachen, wordt een gebied uitgezocht wat ook voor u goed bereikbaar is.  

Vertrouwelijkheid 

Alles wat tussen u en mij besproken wordt, blijft tussen u en mij. Dit geldt voor alle informatie die 

voortkomt uit uw traject. Omdat ik mijn bekwaamheid als coach wil blijven verhogen, bespreek ik 

regelmatig zaken met een supervisor. Dit vindt altijd volledig anoniem plaats maar als u dit niet prettig 

vindt, respecteer ik dat door uw zaak niet te bespreken. 

Als uw leidinggevende de opdrachtgever voor het traject is, geef ik haar of hem geen informatie over de 

inhoud van de trajecten. De enige die dit kan doen, bent u zelf. 

Hoe is mijn houding als coach? 

Dit is misschien niet de eerste vraag die in uw hoofd op was gekomen maar het is wel voor een deel 

bepalend voor hoe het traject verloopt. Als coach vind ik het erg belangrijk om niet te oordelen maar 

juist nieuwsgierig te blijven naar wat u denkt, voelt en doet. Dit houdt in dat ik u veel vragen zal stellen 

die u misschien nooit eerder zijn gesteld. Misschien heeft u moeite om het antwoord te vinden omdat u 

er nooit eerder over nagedacht heeft. Dat kan allemaal. Met speciale technieken, coachkaarten, spellen 

en wandelen bied ik u de mogelijkheid om het antwoord wel te vinden. Ik zie het zelf als een 

opwindende ontdekkingsreis die door u wordt gemaakt en waar ik getuige van mag zijn. 

Datgene wat ik als coach zie gebeuren laat ik u, met respect voor uw gevoelens en voor zover u mij dit 

toestaat, ook zien. Hierdoor kijkt u als het ware naar uzelf vanaf een andere plek. En wat de sfeer 

betreft: die is echt niet alleen maar serieus, er wordt ook gelachen en soms geplaagd. Ik wil dat u na 

afronding van het traject vooral terug kunt kijken op een fijne en bijzondere ervaring. 
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