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In 2003 werd door een klein groepje gepassioneerde coaches de NOBCO
opgericht. Al na twee jaar was de NOBCO een belangrijke speler binnen
de coachbranche en besloten de oprichters dat het tijd werd voor een
serieuze organisatiestructuur. Om dit mogelijk te maken werd Alexander
Vreede gevraagd om voorzitter te worden van het bestuur van de stichting
NOBCO. In de daarop volgende zeven jaren is de NOBCO uitgegroeid tot
dé organisatie van beroepscoaches in Nederland met inmiddels meer dan
2.000 aangesloten coaches. Nu Alexander afscheid neemt als voorzitter is
het tijd om de balans op te maken.
Was Alexander een technisch voorzitter in een ivoren toren of leidde hij
de troepen met beide voeten in de modder? Als we kijken naar hoe de
NOBCO er nu uitziet dan is er maar een conclusie mogelijk: Alexander
was een verbindende en dienende voorzitter waarbij hij de NOBCO niet
enkel aanvoerde, maar deze ook gevoed en gevormd heeft. In vrijwel alle
onderdelen van het beleid, de organisatie en de uitvoering is zijn hand
zichtbaar. Het is dan ook niet moeilijk om de bijdrage van Alexander in
kaart te brengen. Dat gaat eigenlijk vrij automatisch. Noem maar eens
een willekeurig onderwerp dat van belang is voor coaching, coaches of de
NOBCO (of alle drie tegelijk) en bedenk hoe makkelijk het is om een relatie
te vinden met Alexander. De verhalen komen vanzelf.
Wij presenteren dan ook met trots het speciale Magazine van de NOBCO,
boordevol inhoudelijke artikelen over de NOBCO en coaching, dat de naam
draagt van de voorzitter die in de afgelopen zeven jaar van onschatbare
waarde is geweest voor de NOBCO en het coachvak.
Alexander, dankjewel voor de zeven fantastische jaren!
Namens het NOBCO Bestuur,
Alexander Waringa
Eindredacteur
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Start van de zeven gouden NOBCO jaren
In de vroege herfst van 2004 waren Alexander Vreede en Chris
Laarman door de NOBCO-oprichter Alex Engel en Titia Huisman
uitgenodigd voor een verkennend gesprek in een AC restaurant
langs de A2. Het bestuur behoefde niet alleen aanvulling maar
ook versterking, nadat enkele bestuurders van het eerste uur
inmiddels hun taak hadden neergelegd. Genodigden hebben
toen aangegeven dat zij eerst maar eens gezamenlijk moesten
spreken met het voltallige bestuur en over de toekomst zouden
moeten nadenken alvorens zich te verbinden aan een bestuursfunctie. Die brainstormvergadering vond enkele weken later
plaats en de agenda van die befaamde zaterdag 6 november
2004 zag er als volgt uit:
Aanvang 10.00 uur				
Rondje verwachtingen van de dag
• Waar wil de NOBCO over 1-3 jaar staan? Iedereen bereidt
hier zijn/haar visie op voor
• Welke organisatiestructuur is geschikt?
• Hoe werken we de doelstelling uit? Welke lijnen liggen er al,
welke lijnen moeten worden gelegd?
• Hoe verhoudt zich dat tot het actuele bestuur?
• Welke taakverdeling kunnen we maken?
• Welke afspraken maken we?
Het werd alras duidelijk dat zekere kwaliteiten van Alexander
Vreede goed van pas kwamen bij het structureren van het brainstormen en het vormgeven van afspraken. Tot zijn grote verbazing, maar voor de aldaar aanwezigen logisch, werd Alexander
aan het eind van de dag aangesteld als voorzitter, nadat hij daarmee akkoord was gegaan. Aan het eind van deze dag zag de
bestuursverdeling er als volgt uit:
Alexander Vreede, voorzitter
aandachtsgebieden: coördinatie werkzaamheden bestuur,
interne organisatie
Alex Engel, algemeen secretaris
aandachtsgebieden: algemene zaken, bureau werkzaamheden
(administratie en secretariaat), contacten met marktpartijen,
informatievoorziening (intern/extern), PR, website
Chris Laarman, penningmeester
aandachtsgebieden: database aangesloten coaches, financiële
zaken, (her)registratie coaches, marktstrategie
Titia Huisman, bestuurslid
aandachtsgebieden: interne organisatie (o.a. klachtenprocedure), kwaliteitsbevordering t.b.v aangesloten coaches
Annette van Engelen (tijdelijk)
Vacature
aandachtsgebied: kwaliteitsbevordering t.b.v. aangesloten
coaches
Kort daarop verscheen de volgende tekst in de toenmalige

Nieuwsbrief, wat aangeeft dat er nogal wat werk op de bestuurstafel lag en waarvoor Alexander de teugels in handen
moest nemen:

Het allereerste beleidsplan werd geboren. Alexander en Alex
hebben voor 2005 het eerste beleidsplan samengesteld. Het volgende bericht verscheen in de Nieuwsbrief:

“In deze vergadering zijn met het oog op de toekomst van de
NOBCO enkele belangrijke besluiten genomen. Allereerst zijn
binnen het werk van het bestuur duidelijke aandachtsgebieden aangewezen, gebaseerd op de statutaire kerntaken van de
NOBCO, t.w.:
• het beheren van een register van beroepsmatige coaches
• bewaking van de professionaliteit van de aangesloten
coaches
• het uitdragen van het NOBCO logo als kwaliteitslabel naar
de markt
• het organiseren van intercollegiale bijeenkomsten
• gesprekspartner zijn namens de branches, richting overheid
en bedrijfsleven
• en op de bij deze kerntaken behorende ondersteunende
taken.

Hoe nu verder?

Als aandachtsgebieden ziet het bestuur (in alfabetische volgorde):
• algemene zaken
• bureau werkzaamheden (administratie en secretariaat)
• contacten met marktpartijen (= kerntaak)
• coördinatie werkzaamheden bestuur
• database aangesloten coaches
• financiële zaken
• informatievoorziening (intern/extern), PR, website
• interne organisatie (commissies/werkgroepen, reglementen,
procedures, structuur)
• kwaliteitsbevordering t.b.v aangesloten coaches (= kerntaak)
• marktstrategie (= kerntaak)
• (her)registratie coaches (=kerntaak)

Hiermee was de entree van Alexander Vreede als voorzitter van
de NOBCO een feit en zijn de eerste werkzaamheden in die functie uitgevoerd, welke hij vervolgens nog zeven jaren zou vervullen.
Chris Laarman, penningmeester NOBCO

Met het benoemen van een nieuw bestuur en het herverdelen
van aandachtsgebieden zijn we er natuurlijk nog niet. De nieuwe structuur zal zich nog moeten settelen en alle betrokkenen
zullen moeten wennen aan hun nieuwe rol en aan een nieuwe
werkwijze. Dat vraagt wat tijd.
Naast de vaste werkzaamheden is er nog veel werk te doen
rond belangrijke zaken als (her)registratie, positioneren van de
“NOBCO-coach” als kwaliteitslabel in de markt, nadenken over
een meer regionale structuur van de NOBCO, de (her)inrichting
van bestaande en nieuwe commissies etc. etc.
Het bestuur werkt aan een jaarplan 2005, waarin aangegeven
wordt welke taken in de komende tijd zullen worden aangepakt. Via de nieuwsbrief zal iedereen hiervan op de hoogte worden gehouden. Zodra er meer duidelijkheid is over de verschillende zaken die we verder vorm willen geven komen we graag
bij jullie terug met het verzoek om suggesties en het leveren van
een bijdrage.
De nieuwjaarsbijeenkomst
van zondag
16 januari
lijkt ons
14: NOBCO
in cijfers:
kort 2005
overzicht
van de groei van de NOBCO in de afgelopen
hiervoor ook een mooie gelegenheid. Noteer
dieAansluitingen,
datum alvast
7 jaar.
EIA, EQA, e-Magazine, Social Media etc.
in de agenda. Het belooft weer een enerverend programma te
Nodig: cijfermateriaal. Door Chris en Alexander (via Alexander)
worden.

14: NOBCO in cijfers: kort overzicht van de groei van de NOBCO in de afgelopen
7 jaar. Aansluitingen, EIA, EQA, e-Magazine, Social Media etc.
Nodig: cijfermateriaal. Door Chris en Alexander (via Alexander)

Jaarlijkse groei NOBCO in de afgelopen 7 jaar
In de afgelopen 7 jaar is het aantal
coaches dat zich heeft aangesloten
bij de NOBCO explosief gegroeid.
Het aantal coaches met een accreditatie is tevens sterk aan het groeien.

Toen de evaluatie van de inmiddels voorbije NOBCO methodiekendag binnenkwam werd de volgende beslissing genomen die
we tot op de dag van vandaag nog ‘voelen’:

“Vanwege het succes van de methodiekendag
van afgelopen 28 september (2004, red.) is het
zinvol deze dag komend jaar wat grootster op
te zetten en het daarmee tevens te lanceren
als ‘NOBCO congres’ en er meer mensen van
buiten de NOBCO bij uit te nodigen. Waar anderen congressen zich vooral ook richten op
bezoekers vanuit het bedrijfsleven zal ons congres in het teken blijven staan van vakontwikkeling op het gebied van coaching.”
Inmiddels is dit congres zoals bekend uitgegroeid tot onze jaarlijkse, zeer succesvolle NOBCO Conferentie, met als terugkerend
motto “Trends en ontwikkelingen in coaching”.

Tabel 1: Groei van de NOBCO in afgelopen 7 jaar
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In de afgelopen 7 jaar is het aantal coaches dat zich heeft aangesloten bij de NOBCO explosief
gegroeid. Het aantal coaches met een accreditaties is tevens sterk aan het groeien.
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De Gedragscode
Verplicht nummer of helpende hand

Véél gedragscodes
Een bijdrage leveren die betrekking heeft op de Ethische Gedragscode (EGC), ethiek en integriteit is op een aantal manieren
confronterend.
De eerste confrontatie heeft te maken met de aard van het
onderwerp. Gedragscodes zijn overal te vinden. Er zijn codes
ontwikkeld voor toerfietsers, de algemene pensioengroep, de
scheidingsspecialist, voetbalclubs, brandveiligheid, voor in de
bus, voor de Betuwse jeugdkampen, voor hond en baas en voor
de getrouwde vrouw. En waar nog geen gedragscode aanwezig
is, schijnt er grote behoefte aan te bestaan, bijvoorbeeld voor
sociale media, gebruik van mobiele telefoons.
Blijkbaar is er controle nodig, een formulering van do’s en dont’s
om het Kwaad te voorkomen en uit te bannen. Er wordt van
uitgegaan, dat hieraan adequaat tegemoetgekomen kan worden door gedragscodes te formuleren en mensen daarvoor een
handtekening te laten zetten.

Toch schandalen
Tegelijkertijd wordt de samenleving geregeld opgeschrikt door
schandalen in bijvoorbeeld het bedrijfsleven, de zorg, het onderwijs, het Provinciale Bestuur en zeer recent de wetenschap.
In de wetenschap zijn ter bescherming van onafhankelijkheid en
kwaliteit ver tot in detail gedragscodes en regels geformuleerd.
Een harde confrontatie…
Een gedragscode definieert gebieden waarbinnen ik besluiten
moet nemen en keuzes moet maken. Regels bieden uitkomst
en helpen wel, maar ze zijn niet uitputtend en er zijn dus altijd
grijze gebieden.
Een volgend confronterend moment hangt hiermee samen en
heeft te maken met hoe bewust ik besluiten neem. Dijksterhuis
schrijft in “Het slimme onbewuste, denken met gevoel” dat mijn
onbewuste een besluit neemt en dat mijn brein daar een verhaaltje bij verzint. Wanneer een opdrachtgever vraagt naar informatie over de coachee, geef ik die “natuurlijk” niet. Maar hoe
“natuurlijk” is dat? Hoe is de samenhang met de relatie die ik
heb met de opdrachtgever en met de soort informatie? Met het
moment, met de duur en de kwaliteit en met het formaat van de
opdracht? Of opdrachten in de toekomst?

Mijn bewustzijn is begrensd
Het is confronterend om te ervaren dat mijn bewustzijn nogal
begrensd is. Er zijn goede redenen, zo schrijft Dijksterhuis, om
aan te nemen dat we bij belangrijke beslissingen juist meer op
ons onbewuste en minder op ons bewustzijn zouden moeten
vertrouwen. Dat mijn bewustzijn een niet al te betrouwbare factor is, blijkt wanneer mensen zich gesteld zien voor een dilemma. De angst om ten gevolge van de keuze een relatie te verlie-
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zen of er mee in conflict te raken blijkt een belangrijke factor te
zijn bij het maken van die keuze. Deze angst is wel te begrijpen,
maar is ook een spreekwoordelijk slechte raadgever. Het is een
interessante vraag of en hoe een gedragscode hierbij helpt.
Een volgende confrontatie is de impopulariteit van het onderwerp. Trainingen, die beogen het integriteitsbesef bij bijvoorbeeld ambtenaren te verhogen, worden bijna nooit gevolgd op
vrijwillige basis. Advertenties als: “Heden Training Integriteit,
komt allen” leveren lege zalen op.
Dat is ook te begrijpen. Men vraagt zich immers af: hoezo moet
ik naar een cursus integriteit? Ben ik niet integer dan? En word
ik dat van een cursus?
Hoe “confronterend” is de gedragscode van NOBCO zelf? Zoals
elke gedragscode heeft ook de EGC een “kleine lettertjes” effect.
De tekst van de EGC lijkt op de Algemene Voorwaarden waar je

mee akkoord moet gaan bij het downloaden van software, waar
inmiddels iedereen ervaring mee heeft. Wie leest dat? En wie
leest dat helemaal? De tiende regel van de EGC luidt:
“… De EGC biedt geen bescherming tegen rechtsvervolging aan
wie zich strikt aan de letter er van houdt, net zomin als iemand
op grond van overtreden van het gestelde in de EGC juridisch
strafbaar gesteld kan worden.” Bij het lezen van een tekst haak
ik af op zulke momenten. Ik scrol naar beneden en zoek naar
waar het vinkje gezet moet worden.
Elke gedragscode heeft zulke frases. Het moet, al moedigt het
niet aan om verder te lezen.

EGC en intervisie
De vier paragrafen van de EGC gaan over Respect, Integriteit,
Verantwoordelijkheid en Professionaliteit. De inhoud ervan is
een geldige en volledige basis voor het uitoefenen van het beroep Coach. Maar de tekst van een gedragscode smaakt niet zo
vaak naar meer.
Het doel van de EGC: “ …’professionaliteit’ van beroepscoaches
onder woorden brengen en deze omschrijving als leidraad te
laten dienen voor het professioneel functioneren van coaches”
hangt dus af van andere dingen dan van de tekst als zodanig.
De inhoud van de EGC komt beter uit de verf, bij de dialogen
en discussies en reflecties die plaatsvinden onder collega’s bij
intervisie, onderlinge coaching, bij workshops over methoden,
over effectiviteit bij coaching, over evidence based werken, over
nieuwe ontwikkelingen.
De EGC bevat ook informatie over het grijze gebied, waar de
regels niet werken of voorhanden zijn, waardoor dilemma’s ontstaan en de dialoog vaak het enige is waarmee juist handelen
kan worden scherp gesteld.
Persoonlijk denk ik, dat mijn verantwoord handelen als coach
het best gebeurt als ik trouw ben aan mijzelf, mits uitgaande
van waarden -en daarmee vanzelf in lijn met de EGC- en met de
bereidheid dit handelen en de achterliggende motieven te toetsen. Toetsen betekent, dat er een platform moet zijn, meestal de
intervisiegroep waar ik in vertrouwen mijzelf bloot kan geven
en aan zelfonderzoek kan doen, met collega’s om mij heen, die
het ordinaire psychologische wetje “Ik zie, ik zie wat jij niet ziet”
toepassen. Dat is ook een confrontatie, maar dan een wonderlijke en één, die ik zeker niet uit de weg wil gaan.
Het nummer van het TvC van maart 2010 is geheel gewijd aan
Integriteit en er is ook een bijdrage te vinden die gaat over de
EGC, waarin ook Alexander Vreede aan het woord is. In zijn werk
als voorzitter heeft Alexander aan de EGC en aan de klachtenprocedure continue en zorgvuldige aandacht gegeven. Met een
mooi resultaat dat voldoet aan de gestelde eisen.

De Ethische Gedragscode (EGC)
Alle beroepscoaches die zich bij de NOBCO aansluiten dienen een
verklaring te ondertekenen dat zij als beroepscoach zullen werken
volgens de NOBCO Ethische Gedragscode (EGC) en zich bij klachten
te zullen onderwerpen aan het bijbehorende klachtenreglement,
“zoals deze thans luiden of in de toekomst zullen komen te luiden”.
Het doel van deze gedragscode is om de ‘professionaliteit’ van beroepscoaches onder woorden te brengen en deze omschrijving als
leidraad te laten dienen voor het professioneel functioneren van
coaches.
De NOBCO Ethische Gedragscode telt vier paragrafen:
• Respect
• Integriteit
• Verantwoordelijkheid
• Professionaliteit
In elke paragraaf wordt een aantal duidelijke gedragsregels aangegeven die de coach bij zijn/haar professioneel handelen na zal leven.
De EGC biedt coaches ruim voldoende uitgangspunten en richtlijnen
om verantwoord te kunnen handelen in vrijwel alle situaties waarin
zij tijdens de uitoefening van hun beroep terecht kunnen komen,
met als belangrijkste doel: het bevorderen van welzijn en veiligheid
van de individuen en groepen waarmee zij werken. De EGC biedt
coaches daarmee een solide basis van normen en waarden waarop
zij tijdens de uitoefening van hun beroep kunnen bouwen.
De basis van de EGC wordt gevormd door een aantal duidelijke uitgangspunten van de NOBCO ten aanzien van coaching, nl. dat:
de coachee uiteindelijk zelf het beste weet wat goed voor hem is en
zowel in zijn privé- als in zijn professioneel bestaan zelf, op basis van
eigen afwegingen, kan beslissen wat hij wél of niet wil; dientengevolge is de coachee ook zelf verantwoordelijk voor de keuzen die hij
maakt, en is hij in persoon aanspreekbaar op zijn gedrag.
De coachee en de coach zijn volkomen gelijkwaardig, in die zin dat
beiden unieke en complete mensen zijn, vol mogelijkheden
tijdens coaching de doelen, middelen en keuzen van de coachee prioriteit hebben boven die van de coach.
Op de NOBCO website is de gehele Ethische Gedragscode te downloaden als PDF-bestand.

Victor van Lieshout, oud-bestuurslid van de NOBCO

7

“De werkelijkheid is dat wat werkt. De
fantasieën van het onbewuste werken.
Daarover bestaat geen enkele twijfel.”
Dat benadrukte de Zwitserse psychiater
C.G. Jung, de man die als geen ander
het onbewuste wist te ontsluiten en de
inhouden ervan toegankelijk te maken
voor de moderne mens

Wat coaches van Jung kunnen leren

Niets is wat het lijkt
Zijn zoektocht leidde hem vanuit zijn eigen diepste roerselen
naar de grote tijdbeelden, tot en met grote maatschappelijke
bewegingen waar we als individu deel van zijn en waar we ook
aan bijdragen. En hij zag hoe duidelijk ons onbewuste ons laat
zien waar we staan. Het laat zien waar we onszelf in de problemen brengen, maar ook de schat helpt te vinden die nog in
onszelf verborgen is. En het helpt ons een weg te banen tussen
de eisen van de buitenwereld en de diep persoonlijke behoeften
van onze binnenwereld.

Open houding
Met mensen werken is altijd weer fascinerend, vooral omdat
heel veel dingen niet zijn wat ze lijken te zijn. De cliënt komt
met een hulpvraag en legt bijvoorbeeld een concreet probleem
voor. Dat probleem kun je helpen analyseren door dieper door
te vragen, dingen op een rijtje te helpen zetten, of gebruik te
maken van de vele testen en analyse- en diagnosemethoden die
de wereld van het coachen kent.
Jung is altijd een eigenzinnig zoeker geweest, en heel kenmerkend is zijn uitspraak dat hij, ook na het analyseren van tienduizenden dromen van cliënten, bij elke nieuwe droom die hij
in zijn praktijk kreeg, weer ging luisteren alsof hij nog niets van
dromen wist. Zo bleef hij open voor de kleinste signalen en
beelden, zonder ze al in een vooraf bepaald kader te zetten of
te interpreteren, waardoor hij nieuwe dynamieken kon blijven
ontdekken.
Samen met de cliënt ging hij op zoek naar antwoorden op vragen, en hij gebruikte daarbij allerlei methoden om het onbewuste te laten spreken. Hij liet de cliënt associëren op bepaalde
beelden, woorden en begrippen, liet ze tekenen, en leerde hen
de methode van actieve imaginatie om zelf in contact met innerlijke beelden te treden. Dat dit heel verrassende uitkomsten
kan geven laat het volgende voorbeeld zien.

Verhaal én beeld
Een cliënt komt met de hulpvraag om beter om te gaan met
stress. Hij vindt zijn werk inhoudelijk leuk, maar merkt dat hij
toch niet met plezier naar zijn werk gaat. Hij werkt al geruime
tijd samen met een collega aan een groot project. Zijn collega is
tegelijkertijd zijn meerdere, en alle besprekingen vinden plaats
in het kantoor van zijn meerdere. Die besprekingen zijn niet alleen heel belangrijk, ze leiden er ook vaak toe dat hij alleen,
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of samen met zijn collega vervolgens in dat kantoor dagenlang
bezig is dingen nader uit te werken. Hij merkt dat hij daarbij op
de een of andere manier steeds stress ervaart, een soort van basisspanning die hem tegenhoudt. Ook heeft hij het gevoel dat hij
meer zijn best moet doen om zich te concentreren, ‘net of iets
me steeds terugtrekt’, zoals hij het uitdrukte.
De Jungiaanse aanpak werkt met het verhaal en het beeld. Dat
betekent dat ik niet aan de slag ga met vragenlijsten, geen capaciteitstesten doe, geen persoonlijkheidstest, kortom: geen
stramien en geen mentale analyse. Waar we naar gaan kijken is
naar beelden, gevoelens, emoties en dat wat juist niet te vangen
is in een systeem.

Innerlijk ervaren
Ik heb de cliënt gevraagd rustig stil te staan bij hoe hij zich vóelde in zijn werksituatie. Uit het verhaal dat hij vertelde kreeg ik de
indruk dat het niet om de opdracht zelf ging, en dus rees bij mij
de vraag of hij de stress ervoer bij de héle opdracht, dus wáár hij
er ook aan werkte, of dat hij de stress op specifieke momenten
ervoer. Dat zou kunnen zijn wanneer hij er in zijn eentje aan zijn
eigen bureau aan werkte, of wanneer zijn meerdere erbij aanwezig was, of wanneer hij in het kantoor van zijn meerdere was.
Ik liet hem in gedachten door het gebouw lopen. Door de gangen, in de ontmoetingsruimte met de koffie, naar zijn eigen
werkplek, naar het kantoor van zijn meerdere, kortom, ik liet
hem het hele gebouw ervaren. Ik vroeg hem nauwkeurig op zijn
gevoelens te letten, en ikzelf lette op zijn houding, zijn ademhaling en bewegingen. Hij zat rustig en ontspannen op de stoel,
handen op zijn knieën en voeten op de grond. En in gedachten
liep hij inderdaad door het gebouw. Alles ging rustig tot hij het
kantoor van zijn collega / meerdere in ging. Zijn adem werd onrustiger en hij voelde zich nu licht gespannen. Hier ligt dus het
eerste aanknopingspunt.

Niets is wat het lijkt
In plaats van nu zelf aan allerlei opties te denken als bijvoorbeeld ‘zou hij een autoriteitsprobleem hebben?’ en dergelijke,
ga je met de cliënt verder op zoek om een antwoord vanuit zijn
onbewuste te vinden. Ik vroeg hem opnieuw in gedachten het
kantoor van zijn collega in te gaan, en nu heel goed om zich
heen te kijken en me te beschrijven wat hij zag. Puur de objecten
en inrichting beschrijven, zoals het er uit ziet. En ondertussen
vroeg ik hem om op zijn gevoel te letten.

Hij beschreef het bureau, de stoelen, de plant in de hoek van
het kantoor, en nog een aantal details. Maar toen hij de gordijnen beschreef was er een merkbare verandering. Hij stokte en
voelde emotie, en tegelijkertijd zag ik dat hij zowel zijn benen
over elkaar sloeg als zijn handen samenkneep, allebei signalen
van afweer.
Wat hebben gordijnen nu met stress te maken? Meer dan je
denkt! Ik zei het net al, niets is zoals het lijkt. Ik liet hem associëren op het woord gordijn, en ook op de kleur van het gordijn. En opeens drongen zich beelden aan hem op van vroeger,
heel vroeger. Die gordijnen leken als twee druppels water op de
gordijnen bij zijn opa thuis, en dat was een opa waar hij heel
bang voor was. Als hij als kleuter verplicht mee op familiebezoek
moest bij opa en oma, dan wilde hij het liefst weer meteen naar
huis.

Herinneringsgordijn
We hebben doorgepraat over opa, en schoorvoetend kwam er
uit dat opa altijd zijn moeder uitschold en een heel humeurige
man was, maar erger nog, ook handtastelijk was. En opeens viel
het kwartje: hij voelde dat de vage stress die hij ervoer in het
kantoor van zijn collega heel erg leek op de vage stress die hij als
kleuter bij zijn opa heeft gevoeld. Het was de eerste keer dat hij
hierover sprak, hij heeft zijn angsten nooit met zijn ouders gedeeld. Het is blijven sluimeren in zijn onbewuste, hopend op een
moment om verwerkt te worden. Dat moment deed zich voor
toen hij een leuke opdracht kreeg, maar daaraan moest werken
in een omgeving waarin zijn onbewuste aanhaakte aan een oud
herinneringsbeeld, opgeroepen door de gordijnen.
Voor het onbewuste is een beeld voldoende om de erbij behorende emoties naar boven te halen, zelfs als we ons niets meer
herinneren. Het onbewuste herinnert zich echter alles, en reageert op dat beeld in de buitenwereld, dat de herinnering naar
boven kan halen.
We zijn aan de slag gegaan met het thema ‘opa’ in hem, en al
binnen enkele sessies merkte hij, tot zijn grote verbazing, dat
als hij in het kantoor van zijn collega aan het werk was, dat
vreemde stressgevoel nauwelijks meer te merken was, en dat
zijn plezier in het werk sterk was toegenomen.

Luisteren naar de beeldentaal

zijn geweest om de kern van het probleem te achterhalen. Er is
geen enkel schema, geen enkele vragenlijst, geen enkele methode (voor zover mij bekend) die tot dit resultaat leidt. Hoe
zou je anders op het idee kunnen komen dat de sleutel voor de
oplossing bij de gordijnen in het kantoor lag?
Het is een mooi voorbeeld van wat Jungiaanse psychologie voor
coaching kan betekenen.
Jung is steeds heel dicht bij zichzelf gebleven, in zijn zoektocht
naar de dynamiek van de psyche en de zin van de verschijnselen.
Jung kon zich urenlang in stilte terugtrekken, luisteren naar de
beeldentaal van de psyche, en studeren in werken van alchemie
tot religie en symboliek om zijn inzichten verder vorm te geven.
Hij zoog de stof in zich op.
Een paar jaar lang heb ik een student heel rustig zien zitten luisteren, de Jungiaanse lesstof in zich op zien zuigen, en in stilte
zien genieten. Heel betrokken liet hij alles op zich inwerken, zoals ook Jung destijds alles op zich liet inwerken. Die student is
Alexander Vreede.

Jung heeft in zijn Verzameld Werk op alle mogelijke
plekken geschreven over associaties en de taal van het
onbewuste. Het is deel van een grotere psychologische
visie. Een goede introductie op zijn werk en op de taal
van het onbewuste is te vinden in:
Jung, C.G.: Herinneringen, dromen, gedachten. Lemniscaat, Rotterdam.
Jung, C.G.: De mens en zijn symbolen. Lemniscaat, Rotterdam.
Jacobi, J.: De psychologie van C.G. Jung. Lemniscaat,
Rotterdam.

Drs. Karen M. Hamaker-Zondag, therapeute en docente Symbolische psychologie, gebaseerd op C.G. Jung,
www.karenhamakerzondag.nl

Zonder deze open aanpak, waarbij we de beelden en gevoelens
van het onbewuste hebben laten spreken, zou het erg moeilijk
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Accreditatie van
Coachopleidingen
goed van start

European
Quality Award

EQA

Dat je je in Nederland als coach kunt laten accrediteren is bekend. En dat de
NOBCO zich hier al jaren voor inzet is ook bekend.
Dat de NOBCO zich ook richt op accreditatie van coachopleidingen is betrekkelijk recent, maar eigenlijk heel logisch omdat dit geheel past binnen
haar missie om leidend te zijn in de ontwikkeling van coaching als professie, en een bijdrage te leveren aan de bekendheid en beschikbaarheid van
professionele coaching in de samenleving.
Als we willen dat het coachvak zich verder ontwikkelt, hoort daar niet alleen bij dat coaches zich ontwikkelen maar dat er ook goede scholingsmogelijkheden zijn voor (nieuwe) coaches.
Alexander Vreede is hier altijd een voorstander van geweest, maar zag tegelijkertijd vooral de kanttekeningen om dit vanuit de NOBCO op te tuigen.
De NOBCO richtte zich immers primair op de coaches. En bovendien, op basis waarvan stel je vast wat een goede coachopleiding is? Inderdaad geen
makkelijk te beantwoorden vraag.

V.l.n.r. Lise Lewis (EMCC President),Ien G.M. van der Pol (directeur Alba-academie) en Alexander Vreede (Voorzitter NOBCO/EMCC-NL)
Alba-academie ontving in Nederland als eerste een EQA-accreditatie. Inmiddels zijn ook diverse andere coachopleidingen geaccrediteerd. Zie www.nobco.nl/opleidingen

Gefeliciteerd!

Dat de tijden veranderen, en zo ook Alexander, werd een feit: de NOBCO
besloot het EMCC-keurmerk te omarmen. En dus bestaat in Nederland
sinds november 2010 ook voor coachopleidingen de mogelijkheid tot deze
Europese accreditatie: de European Quality Award (EQA). Deze is gebaseerd
op hetzelfde ‘Competence Framework’ als dat voor de accreditatie van individuele coaches en ook hier gelden de 4 niveaus van Foundation, Practitioner, Senior Practitioner en Master Practitioner. In feite horen de twee
accreditatiesystemen bij elkaar.
De toetsing vindt plaats op basis van criteria die in het verleden na grondig
onderzoek zijn vastgesteld. Je kunt er bij een EQA-geaccrediteerde opleiding met enige zekerheid van uitgaan dat deze in ieder geval aan de basisvoorwaarden voor een goede coachopleiding voldoet. Afhankelijk van het
niveau is dat grondiger en uitgebreider. Een coachopleiding met Foundation niveau richt zich op de basis van het coachen en is zeer geschikt voor
mensen die binnen een organisatie ook iets met coaching willen doen. De
daaropvolgende niveaus leiden op tot mensen die coaching echt als vak
willen inzetten.
Binnen één jaar zagen we in Nederland dat ruim 30 coachopleidingen een
EMCC-accreditatieniveau willen halen. Oftewel: ruim 30 coachopleidingen
die eraan hechten aan kwaliteitsontwikkeling te doen en hiermee een statement maken voor de ontwikkeling van het vak. Want de opleider die zo’n
accreditatieproces aangaat dwingt zichzelf een spiegel voor te houden: wie
is eigenlijk onze doelgroep, welke verwachtingen hebben zij, wat willen wij
hen kunnen bieden, waar geloven wij in, wat doen we met de evaluaties,
hoe professionaliseren wij onze trainers, enzovoort.
De NOBCO ondersteunt en faciliteert dit accreditatieproces in Nederland
van harte en beschouwt het als een belangrijke taak naar de -potentiëlecoaches toe om er voor te zorgen dat de coachopleidingen daadwerkelijk
bieden wat ze zeggen te bieden.
De koers die de NOBCO hiermee vaart ligt geheel in de lijn van het beleid
anno 2012. Alexander heeft aan de vooravond gestaan van die nieuwe richting en zowel EMCC als ik -en daarmee de NOBCO- heeft in hem behalve
een goede voorzitter een waardevolle sparringpartner gehad. Veel dank
daarvoor!
Margreet Steenbrink, bestuurslid en eindverantwoordelijke EQA
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Europese bundeling van

Alex Engel, Victor van Lieshout, Chris Laarman, Alexander Vreede en Lidwien Kamp. Bestuur 2008.

krachten
voor een sterk coachvak

Het geloof dat de gemiddelde NOBCO coach zeker zal aanhangen, is de overtuiging dat ‘coaching een vak’ is. Een vak dat door
geen enkele overheidsinstantie wordt beschermd en daarmee
geen officiële erkenning geniet. Dit fenomeen maakt het certificeren van praktijkbeoefenaren, het samenwerken met algeheel
erkende instanties zoals de wetenschap en het internationaal
het bundelen van krachten des te belangrijker. Toen ik op 30 november 2005 in het UBS Conference Centre in Zurich de voor het
eerst een conferentie van de European Mentoring & Coaching
Council (EMCC) bezocht, wist ik het: Dit is wat we in ons vak
nodig hebben, Europese bundeling van krachten met de wetenschap en het bedrijfsleven. Want dat is waar de EMCC vanaf
haar ontstaan in de negentiger jaren al sterk in is geweest.

Internationale aansluiting
Toen ik begin 2006 aan de bestuurstafel voorstelde een manier
van samenwerking met de EMCC te onderzoeken, kreeg ik direct
bijval van Alexander Vreede. Zijn brede visie op coaching in de
maatschappij was één van de redenen dat ik hem ooit gevraagd
had mijn rol als voorzitter over te nemen. Later werd besloten
met het voltallige NOBCO bestuur een volgende EMCC conferentie te bezoeken en aansluiting bij de EMCC te bespreken.
Er is nog wel een tijd van besprekingen en onderhandelingen
overheen gegaan. De EMCC werd met toetreding van de NOBCO namelijk in één klap nagenoeg twee maal zo groot. Dus de
onderhandelingscommissie, bestaande uit Alexander Vreede en
ondergetekende, hadden wel wat te wensen, zoals enkele plekken in de board of directors. Iets dat overigens door de toenmalige board werd verwelkomd.

Verdere internationale samenwerking
Sinds toetreding van de NOBCO in 2008 is de EMCC ook een serieuze gesprekpartner geworden voor de International Coaching
Federation (ICF). Nog zo´n mooi internationaal instituut, dat wel
typisch op Amerikaanse leest is geschoeid en waarvoor wij met
diverse culturen en een stevige historie opgegroeide gedistin-

geerder Europeanen een mooie paradoxale samenwerkingspartner zijn. Waar Amerikanen sterk zijn
in de breedte, zijn wij Europeanen dat in de diepte.
Beide instituten kunnen van elkaar leren en werken
heel mooi samen. Ook voor deze internationale samenwerking heeft Alexander zich als EMCC boardmember en NOBCO voorzitter ook altijd hard gemaakt. Zelf mocht ik twee jaar lang binnen de EMCC
de portefeuille ´externe betrekkingen´ beheren en
A&A, zoals het duo Alexander en Alex wel eens werd
genoemd, zetten zich in voor een zo breed mogelijke
aansluiting en samenwerking bij andere beroepsorganisaties, want dat is wat alle beroepsbeoefenaren
in ons mooie onbeschermde vak goed kunnen gebruiken om erkenning en de maatschappij te verwerven.

Het resultaat van samenwerking
Af en toe ontstaat er een mijlpaal in die internationale samenwerking. Zo is vorig jaar de gang naar
één ethische code voor zowel EMCC als de ICF ook
daadwerkelijk gelukt. De internationale samenwerking en nationale samenwerking met wetenschap en
bedrijfsleven zal ons als beroepsbeoefenaren vast en
zeker nog meer gaan opleveren. Daarom blijft het
belangrijk deze instituten te steunen, want zij leveren een grote bijdrage aan de erkenning van ons vak.
Alex Engel, oprichter van de NOBCO, coach en directeur van Coaching Nederland.

EMCC

NL

NOBCO en EMCC

The first letter of intent:

Sinds oktober 2008 is de NOBCO aangesloten bij de
European Mentoring & Coaching Council (EMCC). De
EMCC is officieel een in Brussel (België) gevestigde Internationale Vereniging zonder Winstoogmerk (IVZW)
en heeft een secretariaat in Engeland.

On Friday october 12th 2007 two boardmembers of EMCC and three
boardmembers of NOBCO discussed in a lunch-meeting in Stockholm the
status of EMCC The Netherlands. At present: Julie Hay (President EMCC),
David Megginson (Special Ambassador EMCC), Alex Engel (NOBCO, EMCC),
Victor van Lieshout (NOBCO) and Chris Laarman (NOBCO, EMCC).

Bij de EMCC zijn op dit moment 20 Europese landen
aangesloten:
België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk,
Griekenland, Hongarije, Ierland, Luxemburg, Nederland, Oekraïne, Polen, Spanje, Servië, Tsjechië, Turkije,
Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.

EMCC The Netherlands seems non-existing. In The Netherlands some coaches have a personal EMCC membership. NOBCO - with 1200 associated
coaches - seems to be the marketleader and branche organisation on the
field of coaching in The Netherlands.

Meer landen zullen zich in de toekomst aansluiten. In
elk van deze landen heeft de EMCC een eigen organisatie met leden. Bij de NOBCO aangesloten coaches
zijn ‘automatisch’ ook lid van de EMCC. Het bestuur
van de stichting NOBCO is ook het bestuur van EMCCNederland (EMCC-NL) en zorgt voor de vertegenwoordiging van de Nederlandse EMCC-leden in de
Raad van Afgevaardigden (Council) van de EMCC. Als
een van de 4 ‘grote’ landen bezet de NOBCO / EMCCNL in de Council 2 zetels.

Visie en doelstellingen
De EMCC wil in heel Europa een ‘good coaching
practice’ bevorderen, die door opdrachtgevers en gebruikers van coaches mag worden verwacht. In dat
kader zorgt de EMCC voor 2 Europese kwaliteitskeurmerken: European Individual Accreditation (EIA) voor
coaches en European Quality Award (EQA) voor opleidingen voor coaches. Deze keurmerken worden geleidelijk ingevoerd in alle landen waar de EMCC actief is,
waaronder Nederland.

Proposal:
NOBCO could accommodate EMCC The Netherlands - with preservation
of NOBCO’s own name and organisation - and could be the facilitator of
those coaches who also want to be or become a member of EMCC The
Netherlands.

A potential Dutch member has two options:
Registration
Membership
Access		
Admission

via NOBCO		
‘associate’		
Newsletter, website		
Logo, if Code of Ethics

via EMCC directly
full
full
full

Additional:
• All 5 board members of NOBCO will be full member of EMCC, based
on reduced fee;
• Contributon directly from NOBCO to EMCC will be € 1,50 for each
(present and future) associate coach of NOBCO, automatically
‘silenced’ invoiced via NOBCO;
• We devote ourselves to implementation on January 1st 2008;
• We aim at one European Code of Ethics for both parties.

European Mentoring &
Coaching Council
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Samen
staan we nog sterker
Een jaar of zes geleden trof ik Alexander Vreede
op de NOBCO stand tijdens de Performabeurs.
Ik vroeg hem waarom ik me zou aansluiten bij
de NOBCO. Zijn verhaal sprak me aan, de passie
waarmee hij over het vak en de NOBCO sprak,
werkte aanstekelijk.
Het keurmerk voor coaches is inmiddels aan de NOBCO koopmotieven toegevoegd.
Voor velen is dit een en vaak zelfs DE reden om zich aan te sluiten bij de NOBCO.
Dit maakt dat onze achterban bijna dagelijks groeit.
Natuurlijk zijn er tal van redenen om je aan te sluiten bij de NOBCO. Het Europese
kwaliteitskeurmerk EIA is daar een van. Met een keurmerk onderscheid je je in voortdurend groeiend aanbod van coaches. Steeds meer opdrachtgevers, zowel zakelijk
als particulier worden zich bewust van het feit dat ze een keuze hebben. Een keus
voor een kwaliteitscoach die professionaliteit en zijn eigen persoonlijke ontwikkeling
hoog in het vaandel heeft staan.

EIA-accreditatie onafhankelijk door DNV
Persoonscertificatie als middel voor
duurzame inzetbaarheid van kwaliteit
De NOBCO zet zich in voor de ontwikkeling van
beroepscoaching als professie en de bekendheid
en beschikbaarheid van professionele coaching
in de samenleving.
Om dit doel te realiseren werkt NOBCO actief samen met de European Mentoring & Coaching Council (EMCC). Samen wil men in heel Europa een ‘good
coaching practice’ bevorderen, dit is een kwaliteitswaarborg aan klanten die
gebruik maken van coaches die volgens het EMCC-normkader gecertificeerd
zijn: het European Individual Accreditation (EIA). Det Norske Veritas Certification
(DNV) ondersteunt de NOBCO in dit accreditatieproces en voegt haar expertise
als onafhankelijke certificerende instelling toe.

Steeds vaker wordt de NOBCO door de media opgezocht voor een opinie. Onze
naamsbekendheid groeit. Zo hebben we het afgelopen jaar in bijna alle toonaangevende dagbladen gestaan. Ook zal de NOBCO een steeds pro-actievere houding aannemen in de markt, zodat coach-zoekend Nederland binnenkort -bij hun zoektocht
naar een coach- weet dat ze voor de voordelen van een NOBCO coach kunnen kiezen
met een EIA keurmerk. Denk maar eens aan de NOBCO-app die inmiddels op een
flink aantal iPhones en Androids prijkt. Hiermee zijn, net als op onze website, alle
coaches met een EIA niveau terug te vinden. Het blijkt een van de meest bezochte
pagina’s op onze website te zijn.

Werk wordt gedaan voor en door mensen. De kwaliteit die wordt geleverd,
hangt af van de professionaliteit van mensen. Of het nu gaat om veiligheid,
milieubewustzijn of betrouwbaarheid. DNV zet zich in voor het duurzaam borgen van deze professionaliteit via persoonscertificatie. Persoonscertificatie is
een middel om enerzijds een gedragen professionele maatstaf te definiëren en
anderzijds het individuele ‘zeker zijn’ te objectiveren en te verklaren of getuigen
over dit ‘zijn’ aan de hand van dit normenkader; en daarnaast continu toe te
zien op de actualiteit, zowel van de norm als van de competenties van de gecertificeerde. Certificeren van personen houdt in dat de actuele vakbekwaamheid
- de kennis, de vaardigheden en de beroepshouding - van de vakvrouw of -man
inzichtelijk wordt gemaakt en periodiek wordt getoetst. DNV werkt hierbij volgens de kwaliteitseisen van de internationale ISO 17024 standaard. Consistentie, vergelijkbaarheid, onpartijdigheid, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid
zijn hierbij kernbegrippen.

Onontbeerlijk bij het proces om je te onderscheiden als coach, is de inzet van alle
NOBCO aangesloten coaches. Samen kunnen we een boodschap aan de markt geven. De een roept het van de daken, de ander meldt het op zijn website. Laten we
met z’n allen afspreken dat vanaf nu alle coaches met een EIA keurmerk:
• Onder alle e-mails een handtekening plaatsen met NOBCO - EMCC European
Coach® (met eigen niveau erbij);
• Bij het drukken van visitekaartjes vermelden op je kaartje;
• Vermelden op je LinkedIn profiel;
• Onderzoek of het bij je past om dit in je intake met een coachee te vermelden,
bijvoorbeeld door te refereren aan het feit dat je je conformeert aan de ethische
gedragscode.

Coaches die certificering ambiëren, onderwerpen zich aan een diepgaande
speurtocht naar hun ‘zijn’ en ‘kunnen’. Zij worden hiertoe uitgenodigd hun in
de loop der jaren opgedane competenties te expliciteren, uitvoerig op (de ontwikkeling van) hun bekwaamheden te reflecteren en een en ander te onderbouwen met objectieve bewijsstukken.
Daarmee investeert de coach nadrukkelijk in het bewustzijn en de verankering
van zijn of haar professionaliteit; ook onderscheidt de coach zich op een positieve manier door aan te tonen te voldoen aan relevante verwachtingen die de
markt van een coach mag hebben. En tot slot committeert de coach zich aan
een blijvende ontwikkeling van kennis, vaardigheden en gedrag die een duurzame aansluiting bij de wensen en eisen van cliënten garanderen.

Als we dat allemaal doen, dan staan we, samen met ruim 2000 coaches, sterk. Als we
allemaal ruchtbaarheid aan EIA geven, ondersteund door NOBCO met communicatie-uitingen, dan zijn we allemaal ambassadeurs van een sterk merk. Op het moment
dat we het allemaal krachtig gaan uitdragen en actief met onze eigen professionaliteit bezig zijn, dan zal deze actie een bewustwording bij coach-zoekend Nederland
teweeg brengen. Een beweging die onmiskenbaar zal leiden tot een meer kritisch
publiek dat bewust voor een coach met een EIA keurmerk kiest!

DNV hanteert als visie wereldwijde impact te hebben voor een veilige en duurzame toekomst. DNV is trots de NOBCO en de bij haar aangesloten coaches te
mogen ondersteunen in de duurzame ontwikkeling van de coachingsprofessie.

European Individual
Accreditation

EIA

Lodewijk Nolke, Project Manager Personnel Certification DNV

Laat je inspireren door de passie en drive van Alexander, zo kunnen we ons professionele coaches in de markt onderscheiden. Samen staan we nog sterker.
Charlotte van den Wall Bake, bestuurslid NOBCO
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3 times Good bye!
The financial wizard,
detail maestro and wonder wit!
Dear Alexander, I remember your warm welcome to the EMCC
Executive Board in 2008 and greatly appreciated the sensitivity
you offered to a ‘new recruit.’ I soon experienced the dry humour masked beneath a serious look and deliciously wrapped in
your special line of Dutch directness!
There’s lots to celebrate with you as you leave your President
role, especially your skilful balance between passionately promoting the Nederlands perspective while skilfully maintaining
your EMCC Executive Board responsibilities. Your facilitation of
the transition between NOBCO to EMCC Individual Accreditation
processes has been masterful! Your generosity of encouraging
the sharing of NOBCO experience and your own special talents
has undoubtedly accelerated the development of EMCC. Your
colleagues will describe other such achievements in abundance.
My experience of working alongside you is primarily related to
the EMCC Executive Board so let me recall, hopefully for your
amusement, some of the less high profile and no less important application of your talents. For example, how we poured
over those EQA and EIA cost spreadsheets where you created a
complexity of formulae to cover every contingency of calculation
that we could think of - and all through skype! Do you remember as we stared, with growing anxiety, at those spreadsheets on
our respective screens in our respective countries and after what
seemed an age still couldn’t agree the same figure appeared in
the same cell!
“No - B5 contains 2.4” you said
“No” said I, “it’s 8.7!”
“But it can’t be” say you. “Which sheet are you looking at!!!!!“
“The same one as you.” I lamely replied.
Until - we realised our PCs were obviously not in sync and the
formatting had changed somewhere in the ether between The
Netherlands and England. A laughter cell amid the grid lines!
And what about this eye for detail. You’re the only person I know
who can spot a font change in a 50 page document! We’ve had
many similar occasions where you’ve found humour to lighten
our moments and ease the frustration of too much to do in too
little time - thank you - and here’s to many more!
Without a doubt your colleagues will miss you in the President
role. Selfishly I’m looking forward to the loss being experienced
by NOBCO/EMCC Netherlands, being the gain of the EMCC Executive Board. You’ve supported and encouraged me and us all
on the board and of course we couldn’t and wouldn’t want to
do it all without you. I ‘figure’ you’ve got more time for us now!
Love from Lise Lewis
President-elect European Mentoring and Coaching Council

More than just a member
I clearly remember the first time I met Alexander Vreede... You
and Alex Engel attended the Council meeting on 26 April 2008 at
Heathrow where we reviewed the affiliation agreement between
NOBCO and EMCC which was signed shortly afterwards.
You immediately became so much more than just a member
of the EMCC Council by volunteering to be our Treasurer. The
Council formally ratified you in this role at our meeting on 6th
December 2008 in Prague. Little did we know then what a treasure our treasurer would become.
I have so enjoyed working with you, as General Secretary and as
EMCC book keeper, and really value your very dry sense of humour (though I do have to say it took me nearly a year to work
out when you were joking and when not and even now, every
now and again, you catch me out!), your attention to detail
and your willingness to speak out. I am so pleased that EMCC
Netherlands/NOBCO’s loss will be EMCC gain - as now you will
have even more time for us.
With very best wishes
Irena Sobolewska
General Secretary EMCC

NOBCO
THESISPRIJS

Een jaarlijkse traditie
In 2010 is voor het eerst de NOBCO Thesisprijs uitgereikt door Alexander Vreede.
Met deze prijs wil de NOBCO het onderzoek naar coaching stimuleren. De Thesisprijs wordt dit jaar voor de derde keer uitgeschreven waardoor er inmiddels
sprake is van een heuse traditie.

Thesis over Coaching
De jaarlijkse prijs wordt uitgeloofd aan de auteur(s) van de beste thesis op het
gebied van coaching.
Het kan hierbij gaan om een master of bachelor thesis geschreven aan een Nederlandse of Vlaamse Universiteit, hogeschool of post-HBO opleiding. Eigen empirisch onderzoek geniet in principe de voorkeur, maar goed gedocumenteerde
case-studies of meta-analyses komen ook in aanmerking. De thesis dient door
de onderwijsinstelling minimaal met een voldoende te zijn gehonoreerd.

De Jury

A great bonus

De leden van de NOBCO Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) maken
uit de ingezonden theses een eerste selectie (long list). De jury, bestaande uit
deskundigen uit het veld en de wetenschap, stelt uit de longlist een shortlist van
drie genomineerden samen en kiest uit deze drie de winnaar.

I can’t believe Alexander is retiring - he seems so young! I wish
him all the best for whatever the next chapter of his life will
bring.

Geldprijs en certificaat

I remember our early meetings, and how constructive and practical he was so that we were able to work out how best to bring
together the interests of NOBCO and EMCC.

De winnaar ontvangt een geldprijs van € 1.000,- en een certificaat. De andere
twee genomineerden ontvangen elk een geldprijs van € 250,- en een certificaat.
De prijzen worden jaarlijks uitgereikt tijdens de NOBCO Conferentie.

He was then instrumental, as a member of EMCC Board, in
making EMCC a truly pan-European body - and I also recall my
heartfelt relief when he agreed to take on the onerous role of
EMCC Treasurer so that I knew our finances were in good hands!

Prijswinnaars 2010
Evelien Eijssen - “Beweging met coaching: Een onderzoek naar coachingervaringen tijdens re-integratie”
Frans van der Gouw - “Coaching vs. Counseling: Een vergelijking van Essentiële
Kenmerken”
Eva van der Meer - “Coaching: Effecten en Succesfactoren: Een studie naar
werkgerelateerde coaching, bekeken door de ogen van de coachee”

His retirement will be a great loss to both organisations, and a
great bonus to wherever he now chooses to direct his energy
and commitment.
Warmest wishes and fond memories
Julie Hay
former EMCC President

Prijswinnaars 2011
Min-Jou Huang - “A Qualitative Study into the Coach’s Two-Client Problem: How
Do Coaches Reconcile the Difference of Needs and Expectations between the
Coachee and the Sponsor?”
Rob Boom - “Vitaliteit & Coaching bij de Nederlandse Politie: Ontwikkeling van
medewerker en organisatie”
Geert Hidding - “Inzicht in coaching, een onderzoek naar de effecten op
kernkwaliteiten”
De theses van de prijswinnaars zijn te vinden op de NOBCO website tevens zijn
hier de compilatiefilmpjes te vinden van de twee prijsuitreikingen.
Zie ook www.youtube.nl/beroepscoaches
Inzending
Dit jaar meedingen naar de NOBCO Thesisprijs? Surf voor de spelregels en het
aanmeldformulier naar: www.nobco.nl/kenniscentrum/thesisprijs
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NOBCO Thesisprijs winnaars 2010 van links naar rechts:
Evelien Eijssen,
Frans van der Gouw,
Eva van der Meer

NOBCO Thesisprijs winnaars 2011 van links naar rechts:
Geert Hidding,
Svetlana Khapova (namens: Min-Jou Huang),
Rob Boom.
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Tetske van Ossewaarde

Kom jij echt binnen?
Verbeter je ‘eerste indruk’
Ik speelde in de musical A
Chorusline in West-Berlijn, als
volgende productie gingen
ze West Side Story doen en
ik had mijn zinnen gezet op
de rol van de vurige Puertoricaanse Anita.
Maar als lange, blonde Nederlandse, had ik geen schijn
van kans bij het productieteam, mijn (stereo)type viel bij
voorbaat al in in de categorie “ongeschikt”. Met hulp van de
toneelmeester en de schminkafdeling verzon ik een list om
de verbeelding van de regisseur en producent een handje
te helpen. Ik kwam terug onder een andere naam en als
“last-minute kandidaat” met kittige zwarte pruik, zwaar
aangezette ogen, een bruingeschminkte huid en ging naar
huis met de rol. Met andere woorden, geef ze waar ze naar
op zoek zijn en laat de verpakking je helpen om je doelen te
bereiken.

Waaruit bestaat de eerste indruk?
De eerste indruk gaat een stuk verder dan alleen de verpakking, alles wat je kunt zien, horen, ruiken en voelen in
contact met anderen is bepalend voor hoe wij over elkaar
oordelen en dan kun je denken aan:
• Het staan, zitten, lopen, de houding, spierspanning, de
mimiek;
• Ons uiterlijk, haar, bril, sieraden, al of geen make-up, tas
en horloge;
• De kleuren die we dragen, gladde, zachte of ruwe stoffen;
• De hoogte van de stem, het tempo van spreken, intonatie,
dialect, onze woordkeuze, stopwoordjes, lachjes;
• Het parfum en andere geuren die om ons heen hangen.
• De handdruk: warm of koude hand, ruwe of zachte huid,
ringen of niet;
• De afstand die we houden of juist niet;
• Auto, kladblok en pen, smartphone en laptop.
Het totale plaatje dat in de eerste minuut bij de ander binnenkomt via alle zintuigen zet zijn of haar interne zoekmachine
in werking en al snel lopen de etiketten voor jou uit de denkbeeldige printer: professioneel, koel, executive niveau, zelfverzekerd, warm, arrogant, daadkrachtig, chaotisch, authentiek,
deskundig, open, vrolijk en ga zo maar door. Het werkt een
beetje zoals de sorteerhoed op Zweinstein in de Harry Potter20

boeken. Die hoed bepaalt in welke afdeling de nieuwe eerstejaars terecht komen door zorgvuldig af te tasten wie de jonge tovenaar is die
onder de hoed zit. Bij ons verloopt het sorteerproces een stuk minder
zorgvuldig, het gaat snel en simpel; iemand is zwart of wit, leuk of niet
leuk, slim of dom, aarzelend of daadkrachtig, open of arrogant. Dat
we het zo doen is uit noodzaak. We hebben de tijd niet om eerst alles
binnen te laten komen, om dan te gaan nadenken over wat we van de
ander vinden, dat zou veel te lang gaan duren.
Er ontstaat bij een nieuwe ontmoeting een soort van rituele dans waarbij alle indrukken over en weer in hoge mate bepalend zijn voor de
uitkomst van het contact. Als je bijvoorbeeld merkt dat je een goede
indruk maakt, versterkt dat je zelfvertrouwen en dat komt je presentatie dan weer ten goede, Andersom werkt het helaas ook zo, want
eenmaal het “oordeel” geveld, gaan we gaan op zoek naar signalen
die onze eerste indruk bevestigen, in goede en in slechte zin. Je moet
tien keer zo hard werken om een slechte eerste indruk weg te poetsen,
want niemand geeft graag toe dat hij het mis had. Dus “You never get
a second chance to make a first impression”, ik kan er ook niks anders
van maken.
En dan heb ik het nog niet gehad over de eerste indruk op afstand,
want die krijgt de laatste jaren meer en meer impact. Mensen gaan
kijken op je website, zoeken bij LinkedIn, Facebook, kijken op Twitter,
horen je voicemail bericht, ontvangen een mail van jou en soms kun
je daarmee iemand al voor je winnen of haken ze af voor jij er weet
van hebt.

Van buiten naar binnen werkt ook!
Als ik het zo allemaal onder elkaar zie staan denk ik zelf ook: “Pfffffffffft,
er is wel heel veel om aan te denken en rekening mee te houden”. In
de praktijk voelt het niet zwaar maar meer als een spannend soort
spel. Hoe wij ons gedragen en ons laten zien en manifesteren is een
vormgeving van het innerlijk. Je hoort het terug in onze taal waarin
binnen- en buitenkant vaak mooi verbonden worden in een metafoor.
Iemand heeft het hart op de tong, lange tenen, gaat gebukt onder
zorgen, groeit van trots, haalt zijn neus er voor op, verbijt zich van
woede, zet zijn schouders er onder of het enthousiasme staat op zijn
gezicht te lezen. Als coach kun je van binnen naar buiten werken, maar
het kan ook andersom.
Je hebt vast wel eens ervaren dat een fris gewassen haardos, een mooi
pak, een fijn jasje of een paar lekkere pumps je een slechte dag door
kunnen helpen. Hetzelfde geldt voor een paar keer diep ademhalen,
met vaste stem spreken, je schouders rechten, een energieke tred,
stevig op twee benen staan en goed oogcontact maken. Zo’n dag blijkt
dan achteraf best mee te vallen en misschien oogst je zelfs de nodige
complimentjes.
Als je jezelf tijdens het lezen op een gezonde tegenzin betrapt omdat
je weinig met de buitenkant hebt, dan hoop ik dat ik je toch kan
meenemen in een experiment. Want hoe goed je ook bent als coach,
je moet wel de kans krijgen om dat te laten zien en daarvoor moet je
eerst “binnenkomen”. Pas dan kan jouw binnenste zich ontvouwen
en kun je laten zien wat je als coach in huis hebt. Dus waarom de
ander niet een beetje helpen door bewust invloed uit te oefenen op de
beeldvorming over jou.
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Foto 1

Een klein experiment:
Op deze pagina vind je twee foto’s van dezelfde coach, de eerste
is puur natuur en bij de tweede heeft de fotograaf de natuur
een beetje geholpen. Begrijp me goed, het gaat hier niet om
goed of fout maar om wat de foto’s oproepen. Schrijf voor elke
foto vijf woorden op die jouw eerste indruk weergeven en ook
bij welk soort opdrachtgevers jij denkt dat deze coach succesvol
zou kunnen zijn.
Tot slot: als jij een coach zou zoeken, ga je dan voor de man op
foto 1 of die op foto 2, of geen van beiden en waarom?
Begin met op te schrijven wat jou drijft als coach in één beknopte zin. Schrijf nu vijf woorden op die jou typeren en drie
woorden voor hoe je wilt overkomen bij potentiële klanten. Stel
vervolgens aan je partner, een goede vriend, een relatie, een collega, een opdrachtgever, een coachee (en voor de moedigen:
aan een prospect) naar antwoorden op de eerste twee vragen
en als derde vraag hoe jij op ze overkwam in het eerste contact.
Leg de uitkomsten naast elkaar, klopt jouw beeld met dat wat

Hoe kom jij over

je terugkrijgt? Geweldig. Vraag aan deze mensen wat je, volgens hen, kunt doen om je impact verder uit te bouwen en te
versterken.
Zitten er bij de uitkomsten verrassingen of vind je zelf dat je
eerste indruk beter kan?
Wees moedig en vraag de mensen die je benaderd hebt of ze
tips hebben om je eerste indruk te verbeteren.

Werken aan ‘de eerste indruk’
Iedereen wil tegenwoordig authentiek zijn, jij misschien ook,
maar hoe ziet dat eruit, wat doe je dan, zeg je dan en hoe klink
je? Dezelfde vragen kun je stellen bij woorden als betrouwbaar,
professioneel, bevlogen, deskundig, warm, ondersteunend. Kijk
om je heen overal waar je bent, zoek foto’s op internet of in
tijdschriften van mensen die die woorden voor jou waarmaken
in hun uitstraling en probeer scherp te krijgen wat maakt dat
die mensen zo op je overkomen. Werp eens een kritische blik in
de spiegel. Waar kijk je naar: kijk je naar je gezicht of naar de
(grijze) uitgroei in je haar, de bril die wel eens vervangen mag
worden, de iets te afgedragen of ongepoetste schoenen, de
Bert-en-Ernie-sokken, de hangende schouders in je vale pak, een
grote hoeveelheid ringen, bellen en kettingen, een wat strakke
gezichtsuitdrukking, die paar kilo teveel waardoor je onflatteuze
rolletjes hebt in een te krap kledingstuk?
Een heleboel van het bovenstaande is met aandacht en wat geld
op te lossen, waarbij de kost voor de baat uitgaat. Iedereen kan
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Foto 2

ervoor zorgen dat zijn of haar kleding schoon, heel en passend
is om te beginnen. En voor de mensen die kleding echt moeilijk
vinden, haal een goed kleur- en kledingadvies en investeer in
een paar basisstukken. Neem desnoods een personal shopper
als je te vaak met miskopen thuis komt. Als je dit onderdeel naar
tevredenheid hebt aangepakt, ga dan naar een goede fotograaf
en laat een mooie foto maken voor je site, Facebook en Twitter
zodat die vakantiefoto er eindelijk af kan.

Vroeger hielden mensen in China nachtegalen in kooitjes. Als ze
gingen wandelen namen ze het kooitje mee en terwijl de vogel
zong bewogen ze de hele tijd het kooitje. Hierdoor moest de nachtegaal in beweging blijven om zijn evenwicht te behouden en dat
was een soort conditietraining waardoor zijn goddelijke keeltje
ook goddelijk bleef.

Bedenk dat alles wat jij ziet en dat je opvalt als je in de spiegel
naar jezelf kijkt, anderen kan afleiden en de aandacht weghaalt
bij wat je vertelt. Zodra je gesprekspartner afdwaalt, doet de
sorteerhoed zijn werk en ziet en hoort de ander niet meer wat jij
te bieden hebt maar maakt hij zijn eigen verhaal over jou.

Samen met enkele collega coaches, die ook een eerste carrière in
het theater hadden, ben ik ervan overtuigd dat een theateropleiding een fantastisch fundament legt om met aanvullende scholing
en opleidingen een heel goede coach te worden en onszelf in die
rol uitstekend te positioneren.

“Ik had ooit een coachee, een manager bij een groot bedrijf, die
aan elke van haar tien vingers een exotisch uitziende ring droeg.
Al gauw zat ik niet meer te luisteren naar wat ze me vertelde,
maar sloeg mijn fantasie op hol en dichtte ik haar wilde gothic
party’s toe in het weekend en verre reizen met bijbehorende
avonturen. Ik heb het gelijk bespreekbaar gemaakt en het was
voor haar een enorme eye opener.”

Voor de meeste coaches is dat eerste geen wens en ook allang
geen optie meer. Maar niet getreurd, als je jezelf beter wilt positioneren en je binnenkant meer zichtbaar wilt maken aan de buitenkant. Ga op een zangkoor, leer tapdansen of flamenco, ga bij een
amateur toneelvereniging of theatersport club, neem (weer) een
abonnement bij de sportschool, leer eindelijk saxofoon, trompet of
harp spelen of pak je oude instrument weer op en blijf het vooral
doen, want wij zijn ons eigen instrument.

Stel je gesprekspartner op zijn gemak en blijf in contact. Om
dat te kunnen is het heel belangrijk om in contact te zijn met
jezelf en lekker in je vel te zitten en dat gaat veel verder dan het
uiterlijk alleen zoals ik in het begin van dit artikel al aangaf. Bij
in contact zijn met jezelf gaat het om je gevoel maar ook om je
lichaam. Hoe loop, zit, sta en beweeg je, ben je tevreden met
dat lijf, straalt het de energie en drive uit die jij van binnen voelt,
heeft het de vorm die jouw innerlijk recht doet? Je lichaam is de
klankkast voor je geluid en een goed lijf helpt op zijn beurt de
kracht en klank van je stem.

Doe eens gek

We onderhouden onze auto omdat die ons naar onze klanten
brengt, onderhoud ook jezelf. In het Engels zeggen ze: “it’s a muscle”. Zie “de eerste indruk” als “een muscle”: blijf je er bewust van
en werk er aan om de klanten te krijgen die je wilt.
Tetske van Ossewaarde had een eerste internationale carrière in
het theater en bij radio en TV. Na een carrièreswitch werkt ze
sinds 1995 als zelfstandig adviseur, trainer en (team)coach in binnen- en buitenland.

wens
en
waarheid
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Ik Twitter
dus ik ben
Je kunt er niet meer omheen
Volg Alexander Vreede
twitter.com/alexandervreede
@alexandervreede

Coaches zijn soms nog wat huiverig om social media te gebruiken. Logisch. Het is nieuw. Het vergt een
andere denk- en werkwijze. En het imago van social media nodigt op zijn zachtst gezegd niet echt uit.
Toch kan goed gebruik je zoveel opleveren! Ik nodig iedereen die dit artikel leest en nog geen Linkedin of
Twitteraccount heeft dan ook uit om eens over de schutting te kijken en op onderzoek uit te gaan.

Annual #EMCCConference
Paris has ended. Keynotes,
workshops, networking &
tango. See you in Spain for
the 19th conference 15-17
November 2012.
@alexandervreede 19 Nov

RT Grote #NOBCO stap
gemaakt: 6 trained #EIA
assessoren rijker na inspirerende en intensieve dag olv
@emccvpsc @hetgasthuys
@alexandervreede 28 Oct

Net bijdrage geschreven discussie in TvC groep LinkedIn
over welke beroepsorganisatie. Fijn om zo de #NOBCO
neer te kunnen zetten. Wie
volgt
@alexandervreede 27 Oct

Op Performa radio-interview
gegeven aan Recruiter FM.
Helder verhaal over geschiedenis en speerpunten #nobco verteld. Ben benieuwd.
@alexandervreede 13 Oct
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Allereerst, wat levert het je eigenlijk op?

1. Met stip op 1: klanten. Er zijn zo enorm veel coaches! Het idee van social media gebruik is dat je zo
zichtbaar bent dat mensen direct aan joú denken als ze een coach zoeken. Bovendien leent social
media zich er erg voor om doorverwezen te worden. Iemand zoekt ergens op social media een coach
en je netwerk verwijst naar jou! Werkt heel sterk.
2. Bekendheid. Je zult zelfs eerder door media worden benaderd.
3. Inspiratie. Er zitten zoveel geweldige coaches op Twitter met de meest fantastische ideeën en blogs
en inspiratie.
4. Antwoord op je vragen. Je kunt het zo gek niet bedenken, maar voor alles is er een (gebruikers)expert
op Twitter te vinden! Stel je vraag en je krijgt geweldige reacties.

Overkom je weerstand tegen Twitter
Twitter is een van de meest lastige media om mee te starten. De taal, de afkortingen, de korte berichtjes.
Je moet er echt even doorheen en mee leren omgaan. De meest genoemde opmerkingen op een rij:

Twitter is een hype, het waait wel weer over
Het zou inderdaad zo kunnen zijn dat Twitter in deze vorm over een aantal jaren niet meer bestaat, want
de technische ontwikkelingen gaan razend snel. Maar over het algemeen kan toch wel worden aangenomen dat het ‘realtime’, in het NU dus, op elkaar kunnen reageren niet meer weg te denken is uit onze
maatschappij. Het NU zien wat er NU leeft en wat men NU vindt, dat is social media ten voete uit. En dat
zal dus blijven bestaan. Twitter is echt de moeite van het ontdekken waard.

Twitter levert niks op, het is nutteloos, ik zie alleen maar oninteressante tweets voorbij komen
Wellicht lijkt Twitter voor degene die het nog niet doet soms nutteloos. Ik denk dat dat vooral komt door
de ‘onzin’ tweets die af en toe voorbij komen. Toch hebben zelfs die ‘onzin’ tweets doel. Zo leren we elkaar op Twitter weer beter kennen. En mocht je het niks vinden: zoek dan iemand die niet zoveel over het
weer en zijn avondeten twittert. Er zijn er genoeg. Alleen al voor het volgen van de vacaturetweeps (kijk
eens op www.vacature.twittergids.nl), de ‘werken bij’ (@werkenbijrdam, @werkenbijNS bijvoorbeeld) en
de vakinhoudelijke tweeps (@HRMnieuws @thecoachingblog en zelfs @dalailama zit op Twitter) is het de
moeite waard om Twitter te ontdekken.

Twitter kost veel tijd
Twitter kost zoveel tijd als jij ervoor over hebt! Maar doe het wel met enige regelmaat! 1x per week vind
ik toch wel het absolute mimimum daarbij, maar ‘hoe vaker hoe beter’ is wel een uitspraak die van kracht

is. Ik Twitter zelf terwijl ik mijn mail doe, een blog schrijf of
iets anders achter de pc doe. Ik raad aan om in het begin veel
en vaak te Twitteren. En vooral Twitter eens op verschillende
momenten en dagen te bezoeken. Ik heb namelijk gemerkt
dat er enorme verschillen zijn in tweetgedrag op de verschillende dagen en tijden. Ga op onderzoek uit. Wat past bij jou?

Twitter tast mijn privacy aan
Je laat zoveel zien als je zelf wilt. Als je niet over je zieke kat
wilt twitteren, dan doe je dat gewoon niet! Wel is belangrijk
dat mensen je als persoon leren kennen, maar dat kan je ook
doen door je mening over iets zakelijks te geven.

Wie leest mijn berichten? Ik heb nog
geen netwerk of volgers
Heb je niet veel volgers? Dat maakt niet zoveel uit. Kwaliteit
zegt meer dan kwantiteit. Als maar 1 volger met een groot
netwerk jouw boodschap overneemt of je helpt, dan bereik je
ook een groot publiek en/of een nieuw netwerk.

Twitter maakt een rommelige indruk,
ik snap er niks van
Dat Twitter een vreselijke eerste indruk maakt, daar zijn we
het allemaal over eens! Maar ga gewoon doen, proberen en
twitteren, het went vanzelf. En vooral: snap je iets niet, vraag
het aan je mede-twitteraars. Zie het als een kans om contact
te maken.

Mijn doelgroep of die van mijn klant
is niet te vinden op Twitter
Ik geloof hier niet in. Er zitten inmiddels zoveel mensen op
Twitter. En mocht jouw doelgroep er niet op te vinden zijn,
dan zitten er nog steeds veel mensen die je op weg naar je
doel kunnen helpen, een lead kunnen geven of een vacature/
klant naar je verwijzen.
Mocht je geïnteresseerd zijn, in Voorburg houd ik regelmatig
workshops over dit thema. En op verzoek reis ik het hele
land door. Heel veel plezier op social media!
Fiona Stoop is sinds 4 jaar eigenaar van het loopbaanburo
Pintapeople. Ze schreef een boek over het vinden van banen
en klanten via Twitter met de titel ‘Twitter werkt’.
Volg Fiona via @WerkCoach.

De NOBCO
Conferentie 2011
Ik geef een workshop ‘kansen voor de coach op
social media’. De zaal druppelt vol als Alexander
Vreede binnen komt en er meteen eerlijk bij zegt
dat hij weerstand voelt: “want als ik nu niet naar
binnen stap, ga ik er nooit aan beginnen”. Naast
hem schuiven wat andere kopstukken uit coachingland aan. Een tikkeltje overweldigd denk ik “niet
zenuwachtig worden nu” en zeg ik tegen mezelf:
“gewoon je enthousiasme laten zien”. En ik start de
presentatie.
Na afloop van de presentatie, alle boeken zijn verkocht, kom ik Alexander tegen in de hal. “Ik MOET
een boek hebben van je, want morgen vlieg ik
naar Amerika voor een andere conferentie”. En hij
is uitverkocht. Ook mijn eigen exemplaren zijn op.
Ik adviseer hem de hashtag (een hashtag, aangeduid met #, is een zoekfunctie binnen Twitter) van
de conferentie te gebruiken om collega’s een oproep te doen om het boek te mogen overnemen.
We pakken zijn telefoon met Twitter app erbij, mét
barst in het scherm. Heerlijk dit. Ik denk in de flits:
“Dit is de kracht van Twitter. Nu gaat het gebeuren.
Hij gaat voor de bijl.”
De volgende dag ontvang ik een Linkedin bericht
van een Nobco coach: ze heeft haar boek aan
Alexander afgestaan en wil graag een nieuw boek.
En de dagen erna volg ik Alexanders belevenissen
via Twitter tijdens de conferentie in Amerika. Dit is
leuk. Hij voegt toe. Hij is toch “om”!
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Intervisie
een must voor elke coach

Intervisie is voor coaches een algemeen geaccepteerd
ontwikkelinstrument. Ook de NOBCO/EMCC-NL heeft intervisie als
dusdanig erkend. Voor de heraccreditatie van het coachniveau is
intervisie (of supervisie) verplicht gesteld.
De ideeën over intervisie zijn over het algemeen eenduidig:
Intervisie is een bijeenkomst van mensen die professioneel
werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Het doel is de deskundigheid
van de betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het werken
te verbeteren. In een intervisiegroep is iedereen hiërarchisch gelijk.
Intervisie kenmerkt zich door het gericht uitwerken van een casus
met behulp van een methodiek, die de deelnemers in staat stelt
vernieuwend te denken en op een andere manier aan oplossingen
te werken dan men voorheen gewend was.

Praktisch

Intervisiemethodieken

Tot slot een casus

Het leerpotentieel is optimaal bij groepen van 4 tot 8 deelnemers,
allen uit hetzelfde werkveld, maar met mogelijk verschillende interesses of aandachtsgebieden. Hoe men de intervisiegroep wat
aandachtsgebieden betreft inricht, hangt af van de voorkeuren
van de groepsleden. De intervisie vindt eens in de 6 tot 8 weken plaats. De onderwerpen zijn vanuit de praktijk; gericht op
een vraag of de persoonlijkheid van een coachee of gericht op
een ontwikkelingsaspect van de coach. Tijdens een bijeenkomst
kunnen er eventueel meerdere casussen aan de orde komen. De
intervisiesessies duren niet langer twee tot tweeënhalf uur. De
notulen zijn kort, praktisch en op hoofdlijnen.

Er is inmiddels een groot aantal verschillende intervisiemethodieken beschikbaar. Met intrigerende namen zoals:
• incidentmethode (bij de incidentmethode brengt een
deelnemer een recente gebeurtenis in, die nog niet volledig
is uitgewerkt, verwerkt of opgelost, deze methode werkt
goed om in een beperkte tijdsspanne, doelmatig en effectief
aan een probleem te werken.
• intervisie via de logische niveaus (achterliggende probleem
wordt onderzocht aan de hand van vragen op de logische
niveaus: Omgeving (waar, wanneer, wie), Gedrag (wat),
Capaciteit (wat heb je nodig, wat wil je leren), Overtuiging,
Identiteit, Missie)
• de roddelmethode (uitleg volgt in de casus hieronder) of de
• BOB methode (komt voort uit een vergadertechniek),
hij bestaat uit drie fasen: De Beeldvormende fase, de
Oordeelsvormende fase en de Besluitvormende fase, de
techniek wint aan kracht als elke fase goed begeleid en
duidelijk afgesloten wordt.
Niet allemaal zijn ze even zinnig voor elk type casus, voor alle
groepen deelnemers of voor bepaalde beoogde resultaten. Elke
casus, elke groep en elk beoogd resultaat vraagt om een andere
methodiek. Daar ligt dan ook voor een deel de rol van de begeleidende facilitator: zoek de juiste methodiek en werk die uit.
Door het gebruiken van steeds weer verschillende methodieken
traint de groep zichzelf in flexibel denken en doen.

Het is altijd fijn om in de intervisiegroep een persoon te hebben
die stevig is en zich niet geneert om zich zelf bloot te geven. Ook
als het zaken betreft waar hij of zij niet trots op is.
Zo bracht Sandra*, een zeer ervaren coach, onlangs een situatie
in waarbij zij ervaarde dat ze blokkeerde en niet wist hoe verder
te gaan in een gesprek. Ze voelde zich incapabel, en had het
gevoel dat ze faalde.

Begeleiding
In elke intervisiebijeenkomst wordt er een zogenaamde facilitator benoemd, een soort voorzitter die het proces bewaakt, die er
voor zorgt dat de methodiek wordt gevolgd en het onderwerp
van de vraag gehandhaafd blijft. Deze facilitator is iemand die
deel uit maakt van de groep zelf. Wel is het daarbij van belang
dat de deelnemers gedisciplineerd zijn en beschikken over voldoende groepsreflectie om niet in patronen te vallen. Bij startende groepen kan het zinvol zijn om een facilitator van buitenaf
aan te stellen. Een (tijdelijke) externe facilitator kan doelbewust
en methodisch op de onderwerpen in te gaan en niet te vervallen in discussiëren òver de aangebrachte gespreksonderwerpen.
De coach die het proces begeleidt neemt een coachende rol aan
en daagt de groep en elke deelnemer individueel uit tot nadenken en het uitproberen van ander gedrag.

Afspraken

Methode: We hebben besloten dit met de Roddelmethode nader te bekijken. De roddelmethode is zeer geschikt om iemand
bewust te laten worden van de overtuigingen, waarden en normen die hij in zijn waarnemen en handelen hanteert.
Na de verdere verkenning van de vraag moest Sandra iets buiten
de kring plaatsvinden en hebben de overige intervisieleden vrijuit gepraat over hoe ze het vonden -alsof Sandra er niet bij was-.
Sandra mocht niet reageren en de overige intervisieleden kwamen uiteindelijk met een aantal mogelijkheden die er zouden
zijn als de inbrenger andere overtuigingen, waarden en normen
of kwaliteiten zou hanteren.
Sandra heeft in een volgende ronde aangegeven wat haar geraakt heeft en welke mogelijkheid of mogelijkheden zij verder
wilde onderzoeken.
Lidwien Kamp is oud-bestuurslid van de NOBCO. Zij is sinds 2000
zelfstandig coach en sinds 2007 mededirecteur van CoachNetwerk BV, een landelijk dekkend netwerk van coaches, die voor
elke arbeidsgerelateerde coachvraag de juiste geaccrediteerde
coach heeft.
* vanwege privacy-redenen een gefingeerde naam

De afspraken die gelden zijn zowel simpel als cruciaal:
• De deelnemer participeert uit eigen vrije wil;
• De deelnemer is van plan om alle sessies bij te wonen;
• De deelnemer staat positief tegenover leren;
• De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het eigen
leerproces;
• De deelnemer bevindt zich niet in een concurrerende of
anderszins strijdige positie ten opzichte van één van de
andere deelnemers;
• De deelnemer is bereid alle rollen te vervullen (facilitator,
notulist, casusinbrenger, deelnemer);
• Alle besproken informatie is vertrouwelijk.
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De Coach
en
zijn
instrument
Coach
Hoe Gerrit Vreede (Welsh Corgi)
je een spiegel voorhoudt
Klaas, de directeur Sales en Marketing van een groot internationaal bedrijf, komt op bezoek bij Hondenspiegel. Klaas kan het
heel goed met iedereen vinden, heeft een open en spontaan
karakter en kan heel innemend zijn. Toch heeft hij af en toe het
idee dat mensen een beetje in hun schulp kruipen als hij met
ze samen moet werken. Klaas probeert andere collega’s uit zijn
sales team altijd te motiveren zelf initiatief te nemen, zelf met
ideeën te komen. Echte innovaties moeten toch steevast vanuit
hem geïnitieerd worden. Via deze workshop gaat Klaas onderzoeken wat hij hier aan kan doen.
De eerste stap binnen de workshop is het kiezen van een hond
vanaf een foto. De roedel die beschikbaar is bestaat uit 12 verschillende honden in alle kleuren, maten en rassen. Klaas’ oog
valt meteen op Gerrit Vreede (een Welsh Corgi). Klaas geeft aan
dat hij vooral getroffen wordt door de brutale blik, omdat die
blik op hem overkomt als een echte uitdaging. Verder is hij
benieuwd wat voor soort hond dat is met van die rare korte
pootjes.
Gerrit wordt opgehaald en aan het hek rondom het trainingsveld vast gezet. De trainers vragen Klaas om in eerste instantie
contact te maken met Gerrit en hem daarna los te klikken van de
lijn om hem een stukje aan de riem mee te nemen voor een korte
wandeling. Gerrit zit rustig afwachtend te kijken als Klaas op
hem af komt lopen. Klaas stapt stevig door en al lopend roept
hij dingen tegen Gerrit. “Ben jij een brave hond? Gaan we zo
lekker wandelen…”
Gerrits houding verandert van verwachtingsvol en opgewekt in
teruggetrokken, de staart gaat laag en de blik wordt afgewend.
Klaas blijft even enthousiast en geeft Gerrit een flinke aai over
zijn hoofd. Klaas probeert oogcontact te maken met Gerrit,
maar deze blijft zijn blik afwenden. Dan maakt Klaas Gerrit los
van het hek en onder veel aanmoedigingen wordt Gerrit meegenomen voor een wandeling. Gerrits houding is steeds meer
afwachtend, hij wandelt mee, maar zoekt het einde van de lijn
op achter Klaas aanlopend, die steeds luidere en opgewektere
aanmoedigingen geeft. De trainers roepen Klaas bij zich om
even kort samen te praten over wat er gebeurt. De trainer stelt
de vraag of Klaas contact heeft met Gerrit. Klaas denkt van wel,
hij liet zich knuffelen en loopt ook mee. “Hij is wel niet zo snel
met zijn korte pootjes dus ik moet misschien wat langzamer lopen”. De trainers vragen Klaas of hij denkt dat Gerrit mee zal
lopen als de lijn losgemaakt wordt. Hij denkt van wel. Dan klikt
Klaas Gerrit van de lijn. Deze loopt direct de andere kant op en
gaat stil tegen het hek aan liggen. Hoe enthousiast Klaas ook
doet Gerrit gaat niet mee.
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De trainers gaan in gesprek met Klaas en vragen wederom of
Klaas het gevoel heeft contact te hebben. Klaas geeft aan dat
het contact erg mager is. De trainers vragen Klaas wie het initiatief heeft genomen tot contact. Vervolgens stellen ze de vraag
hoe Klaas zich zou willen opstellen ten opzicht van zijn collega’s.
Hoe zou dat er uit zien op een voor Klaas ontspannen manier.
Klaas geeft aan wel eens wat vaker figuurlijk gezien lekker achter
over te willen zitten. Hij is nu 56, hij wil wat meer in de adviserende, coachende rol en minder als stuurman en aanjager.
De trainers dagen Klaas uit om eens lekker achterover te gaan
zitten op de bank onder de boom en niks te doen. Dat vindt
Klaas toch wel moeilijk, hij wil het eigenlijk nog wel een keer
proberen met Gerrit, maar gaat toch overstag. Een beetje onwennig neemt Klaas plaats op de bank in de zon.
Na 5 minuten lijkt Klaas zich enigszins te ontspannen. Hij richt
zijn aandacht meer op de omgeving dan op Gerrit. Het duurt
dan ook niet lang of Gerrit staat tegen Klaas kuiten aan om een
aai over zijn rug te versieren. Klaas is zichtbaar geraakt door
deze actie van Gerrit.
Als Klaas later rond de tafel zit met de trainers en terugkijkt op
de sessie, blijkt dat het patroon dat zich ontwikkelde samen met
Gerrit op een aantal vlakken wordt herkent door Klaas. “Tja dat
is nou precies wat er ook gebeurt met sommige collega’s. Ik
investeer een hoop in contact, leg al mijn enthousiasme erin en
krijg daarop vaak een matte afwachtende respons.”
Gewoon eens wat meer achteroverleunen was de sleutel tot
contact met Gerrit en gaf de hond de keuze om in vrijheid het
gezelschap op te zoeken, initiatief te nemen! De trainers vertellen Klaas dat Gerrit een hond is wiens vertrouwen je echt moet
verdienen. Hoe goed bedoeld het enthousiasme van Klaas ook
was. Zijn open en snelle toenadering vol zelfvertrouwen had een
tegenovergestelde reactie bij de hond. Pas toen Klaas wat gas
terug nam voelde Gerrit zich veilig genoeg om zelf op onderzoek
uit te gaan.
Door deze ervaring staat Klaas er voor open om verder te onderzoeken of zijn zelfverzekerde optreden wellicht een reden kan
zijn waardoor sommige collega’s afgeschrikt worden om echte
initiatieven te nemen. Niet eerder heeft Klaas zich deze vraag
zo expliciet gesteld. Ergens had hij wel een vermoeden en dat
vermoeden is door zijn samenspel met Gerrit heel concreet en
duidelijk geworden.
Klaas maakt samen met de trainers een concreet plan om de
opgeworpen vraag beantwoord te krijgen in de praktijk.

Als coach loop je wel eens tegen je eigen grenzen aan. Je
komt niet verder met een cliënt omdat deze in cirkeltjes
blijft ronddraaien of grote moeite heeft om zijn eigen
veranderpotentieel te zien of in te zetten. Het kan effectief
zijn om in dat geval eens “out-of-the-box” te denken. Een
hond inzetten als co-coach is een interventie die kan helpen
om je cliënt weer of meer in beweging te krijgen. De hond
zal je cliënt uitdagen om diep in de spiegel te kijken.

De hond als spiegel

Wat levert het op

Het werken met honden als co-coach is een laagdrempelige en speelse manier die je als coach in staat stelt om direct tot de kern door te dringen bij de
cliënten. Honden zijn onbevooroordeeld, eerlijk en glaszuiver in hun feedback. Ze kunnen een coach helpen om op een veilige en prettige manier cliënten te confronteren met het effect dat hun gedrag kan hebben. Zij helpen
de coach om cliënten sneller bewust te laten worden van hun eigen rol in
relatie tot hun coachdoelstelling. Met deze bewustwording kunnen coach
en cliënt samen effectiever werken aan verandering of gedragsverandering.

Het spiegelen met honden biedt je cliënt de mogelijkheid om op
een laagdrempelige manier diep in de spiegel te kijken. Zo diep,
uiteraard als de cliënt dat zelf toe wil laten. Doordat hij deze interventie kan zien, voelen (fysiek en emotioneel), ruiken en zelfs
proeven wordt de cliënt in heel zijn wezen uitgedaagd. En reken
maar dat de honden uitdagend zijn. Jaren later weten mensen
zich vaak nog een ervaring te herinneren die werd opgedaan in
een spiegelsessie. Dit worden zogenaamde levensankers waar
men steeds weer naar terug kan grijpen.
Hondenspiegelen begint bij bewust-worden en zet de cliënt op
het spoor van bewust-zijn!

Wat is spiegelen met honden
Onder “spiegelen” wordt verstaan dat het gedrag van de ander wordt gebruikt om zich bewust te worden van het eigen gedrag, zowel de woordelijke communicatie als de lichaamstaal. In dit geval is een hond de spiegel.
Cliënten hebben vaak snel door dat de hond “natuurlijk” reageert op hun
acties of manier van zijn. Men krijgt precies terug wat men zelf geeft en dat
kan soms lachwekkend of confronterend zijn. Er ontstaat meer duidelijkheid over het effect dat het gedrag van een cliënt heeft op de hond. De
coach helpt de cliënt vervolgens om de vertaalslag te maken naar de praktijk van alle dag, in het privé leven of op de werkvloer.

Hoe werkt spiegelen
Wat zich voordoet tijdens een spiegelsessie kun je als coach op verschillende
wijze benoemen, oppakken en vertalen naar de praktijk.
• Metaforische: de coach kan de cliënt vragen wat het uiterlijk of het
gedrag van een hond oproept, waar het hem aan doet denken, op
welke wijze het roedelgedrag past binnen een team of organisatie, wat
het natuurlijke leiderschap van de roedelleider voor lessen in zich heeft
voor leidinggeven aan een bedrijf of gezin.
• Gericht op zichtbaar gedrag: zichtbare gedragingen van de cliënt met
een zichtbaar effect op de hond zijn bijvoorbeeld de vrijheid die de
hond krijgt. En ook hoe de hond wordt gemotiveerd, hoe maken beiden
contact, hoe duurzaam is dat contact. De coach kan de cliënt helpen om
zich bewust te worden van zijn natuurlijke aanpak richting de hond.
• Gericht op (onuitgesproken) emoties: emoties dienen een plaats te
krijgen binnen een spiegelsessie. Het is de taak van de coach om
hiervoor te zorgen binnen het kader van de vraagstelling van de cliënt.
• Gericht op de balans tussen wat iemand voelt (van binnen) en uitstraalt
(naar buiten): de reactie van een hond, of het schijnbaar uitblijven
daarvan, kan diepe indruk op cliënten maken. Een hond die zich door de
juiste benadering helemaal overgeeft, roept vaak diepe emoties op.

Corien Vallinga en Daan van Gelooven
Hondenspiegel, www.hondenspiegel.nl
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To connect or not connect
Met de hakken in het zand
Het was jaren geleden tijdens een cursus, de groep was zich aan
het ontdekken en ik zat klaar voor een oefening. Het onderwerp
was glashelder: mijn medecursiste worstelde met een probleem
met haar dochter en ik mocht daar, met de zojuist uitgelegde techniek, mijn tanden in zetten. Het lot had ons bij elkaar gebracht.
De comfortabele fauteuiltjes ondersteunden mijn vertrouwen als
vakbekwaam coach, de observator had zijn schrijfblok op schoot.
Ik keek mijn gesprekspartner in de ogen en ontwaarde enige terughoudendheid. Zag ik het goed? OK, even loskomen. Maar ook haar
houding zat me niet lekker. Benen over elkaar, beetje afwijzend in
de schouderpartij. Misschien toch een lastig onderwerp voor haar.
Ik besloot maar te beginnen en in de introductie kwam mijn eerste vraag aan haar. Geen reactie. Nog maar een vraag. Hmmm,
hmmm , ontwijkende blik. Niet voor één gat te vangen, knikte ik
bemoedigend. Zelfs geen flauw glimlachje. Toch maar weer wat
vragen., bemoedigender nu. Korte antwoorden, nee, ja, misschien.
Ik merkte dat ik me wat ongemakkelijk begon te voelen, maar
vroeg dapper door. Mijn hemel, wat een knauwende antwoorden.
Wat deed ik verkeerd? De benen gingen strakker over elkaar en ja
hoor, daar werden ook de armen gekruist. Een oude mengeling
van falen, boosheid en angst stak de kop op. Wat moest ik daar
nu weer mee? Aandacht aan jezelf besteden doe je maar in je vrije
tijd, Van Engelen! Ik moest aan de slag met deze dame en vastberaden drukte ik er nog meer vragen door. Maar het leek wel alsof
de draak was ontketend: iedere vraag werd met een steeds nijdiger toon afgeketst. Mijn zorgvuldig opgebouwde zelfbeeld van
professional verdween geruisloos door het open raam. Het duurde
even voordat het ten volle tot me doordrong: mijn medecursiste
was mijn tegenstander geworden! We worstelden nog even door
totdat de docent zich meldde, ongerust geworden door het geluid
van ons wapengekletter. Wat of er aan de hand was. “Zij”, riep
mijn opponent bijna triomfantelijk, met haar vinger priemend naar
mijn verhitte gezicht, “heeft helemaal geen VERBINDING”.

Verbinding in de coachpraktijk:
het levensverhaal
Met Echte Cliënten heb ik het ook vaak over verbinding. Het is
één van de belangrijke thema’s in de Waarderingstheorie van emeritus hoogleraar Hubert Hermans. Die theorie is de basis van de
wetenschappelijke Zelfkonfrontatiemethode (ZKM) waar ik ieder
coachingstraject mee start. Daarin draait het om twee basale gedragsmotieven: zelfbevestiging (Z) en verbondenheid met de ander (A). Deze motieven bepalen voor een groot deel ons handelen,
de keuzes die we maken, op vrijwel ieder moment van de dag.
Zelfbevestiging (het Z-motief) heeft te maken met trots, zelfverzekerdheid en eigenwaarde. Is dit positief ingekleurd dan voelen
we ons goed over onszelf, over wat we kunnen, over wat we ten
diepste zijn. Verbondenheid (het A-motief) heeft juist met de ander
te maken en staat voor contact, verbinding en genegenheid. Deze
motieven leiden ertoe dat we rekening houden met de ander en
onze keuzes mede vanuit verbinding vormgeven. Zijn deze positief
ingekleurd dan worden we bevestigd in onze sociale aspecten en
voelen we ons gewaardeerd, gezien door de ander. De Z en A motieven kunnen samen een mooie of soms een bizarre dans maken.
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Bijvoorbeeld als je in de flow zit van een rapport
dat af moet (lekker in je Z zitten) en je collega
komt binnen met rode ogen omdat zijn hond net
is overleden (A komt binnenstormen). Dilemma.
Of je voelt je ten diepste waardeloos als die ene
speciale ander niet van je houdt (A domineert Z).
Of je zeilt in volkomen harmonie in je bootje op
het IJsselmeer en er is niets in je dat denkt aan het
etentje met je echtgenoot dat al begonnen zou
moeten zijn (Z domineert A). In het meest ideale
geval zijn onze behoefte aan zelfbevestiging en
verbinding in evenwicht en versterken zij elkaar.
Met de ZKM methode onderzoekt de cliënt belangrijke levensgebeurtenissen en koppelt daar
gevoelens aan. Deze gevoelens zeggen vervolgens
iets over het belang van het Z en A motief in je leven. Je zoekt als het ware de rode draad van emoties onder het levenshaal en koppelt die aan het
voorliggende vraagstuk. Op die manier wordt het
levensverhaal een geïntegreerd en gestructureerd
onderdeel van het coachingstraject. Cliënten zijn
verbaasd over de impact van de informatie die ze
(vaak ongemerkt) hebben gegeven en begrijpen
zichzelf veel beter. Daarbij legt de ZKM de échte
coachingsvraag helder neer, waardoor het verdere
traject kort en krachtig kan zijn.

Verbinding met wie eigenlijk?
Terug naar mijn gevecht, eh, gesprek met mijn medecursiste. Het hoge woord was er uit. Snel spoelde ik de tape in mijn werkgeheugen terug. Natuurlijk had ze gelijk, er was geen verbinding. Niks,
nada. Ik viel stil, niet wetende wat me het meest
verbaasde, haar reactie of de mijne. Ik realiseerde
me dat ik al in het begin van het gesprek mijn basis was kwijtgeraakt. En die basis was niet gelegen
in mijn techniek, niet in mijn ervaring, zelfs niet in
mijn verbinding met haar. Nee, ik was de verbinding met mezelf kwijtgeraakt. Dat inzicht raakte
me tussen de ogen, zoals goede inzichten plegen
te doen. Je kunt nog zo graag willen verbinden
met de ander, als je je niet verbonden voelt met
jezelf kan er bij de ander niets gebeuren. Vanaf die
dag is het een leidend principe geworden in mijn
houding en werken als coach: eerst in verbinding
staan met jezelf, dan pas met de ander.
De niet-mee-verbonden medecursiste en ik hebben elkaar aan het eind van de cursusdag op de
schouders geslagen: het was niet ons beste gesprek geweest. Onze observator keek ons met een
schuin hoofd aan en gaf als feedback dat het zo
misschien wel op verbinding léék, maar dat hij
toch zo z’n twijfels had. Goede observator.
Annette van Engelen is oud-bestuurslid van de
NOBCO en eigenaar van Avec Coaching
(www.avec-coaching.nl)

De vleesgeworden
verbinding
Je hebt van die mensen die dat evenwicht
tussen zelfvertrouwen en verbinding als
een wolk om zich heen hebben hangen.
Zij leven die balans voor en vormen vaak
een bron voor anderen. Een aantal jaar
geleden heb zo iemand leren kennen. Hij
kwam ons uitgedunde NOBCO bestuur
versterken en werd al snel als voorzitter
gevraagd. Geen wonder, zijn kalme rust
en evenwicht konden we goed gebruiken.
In die tijd heb ik veel van hem geleerd,
maar daarna eigenlijk nog meer. Een man
die zich niet alleen bewust is van zijn
kracht, maar ook nadrukkelijk van zijn
zwaktes. Wat dan natuurlijk meteen weer
zijn kracht is. Iemand die het woord verbinding daadwerkelijk inhoud geeft, niet
alleen door zijn niet aflatende interesse,
maar met name door zijn sensitiviteit, geduld en zorgvuldigheid bij gevoelige zaken. Alexander Vreede is verbinding en
het zou zomaar kunnen dat hij het niet
eens weet.
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NOBCO activiteiten in beeld
NOBCO is voor deze tijd en van deze tijd. We gaan met de ontwikkelingen mee,
zeker op het digitale speelveld en benutten de mogelijkheden volledig. Naast het
gebruik van Twitter en LinkedIn hebben we inmiddels een indrukwekkende lijst
met (korte) video’s op ons eigen NOBCO YouTube kanaal. Bekijk al de filmpjes op
www.nobco.nl/youtube of via: www.youtube.com/beroepscoaches

De 10 beste filmpjes:
1) Het slimme onbewuste
Prof. dr. Ap Dijksterhuis, Hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen, over het onbewuste en wat dit betekent voor het coachingsproces. Key-note lezing tijdens NOBCO Conferentie 2010.
2) Engagement en de Postmoderne Coach
Prof. dr. Willem van Rhenen, Chief Medical Officer 365 (voorheen
ArboNet) & Hoogleraar Business Universiteit Nyenrode, over engagement en de rol van de coach. Lezing tijdens een landelijke
bijeenkomst NOBCO in 2011.
3) Ontwikkelingsgericht Coachen
Rudy Vandamme, internationale topcoach en trainer, over ontwikkelingsgericht coachen. Lezing tijdens een landelijke bijeenkomst NOBCO in 2011.
4) Intern Coachsysteem opzetten binnen Organisaties
Esther Dunning, directeur Informaat, over haar ervaringen bij het
invoeren van een intern coachsysteem binnen de eigen organisatie. Key-note lezing tijdens het NOBCO Performa Coach Congres
2010.
5) Coaching: Back to the future
Vikki Brock (PhD), internationale topcoach en onderzoeker, over
de geschiedenis en toekomst van het coachvak. Engelstalige keynote lezing tijdens NOBCO Conferentie 2011.
6) Toekomstscenario’s voor Nederland en de rol van coaching
George Gelauff, onderdirecteur Centraal Planbureau, over toekomstscenario’s voor Nederland en wat dit voor coach kan beteken. Key-note lezing tijdens NOBCO Conferentie 2011
7) Het projectiemechanisme in coaching
Karen Hamaker over het projectiemechanisme en hoe coaches
daar mee om kunnen gaan binnen hun professie. Lezing tijdens
een landelijke bijeenkomst NOBCO in 2011.
8) Coachingsfunctie binnen Organisaties
Anje-Marijke van Boxtel, Schouten & Nelissen, over manieren
waarop coaching een rol kan krijgen binnen organisaties. Keynote lezing tijdens het NOBCO Performa Coach Congres 2010.

Bovenstaand filmpje bekijken?
Ga naar www.nobco.nl/youtube of
scan deze afbeelding met je mobiele
telefoon.

Programma 2012
16-01

Nieuwjaarsbijeenkomst				

Jaarlijks event

02-02
07-02
09-02
16-02

Relaxed omgaan met lastige types				
Organisatiecoaching als uitdaging *			
Dramatechnieken in training en coaching			
The Big Five For Life					

Regionale bijeenkomst
Landelijke bijeenkomst
Regionale bijeenkomst
Regionale bijeenkomst

06-03
08-03
10-03
20-03
22-03
07-03
29-03

Deep Democracy					
Coaching met een flinke dosis vitamine G			
Dag over ondernemerschap				
MatriXmethode: weer met plezier naar school!		
Bordspellen inzetten bij teamcoaching			
Bezield werken, rolbewustzijn en oprechtheid in coaching
De inzet van paarden bij het coachen van mensen		

Regionale bijeenkomst
Regionale bijeenkomst
Jaarlijks event
Regionale bijeenkomst
Regionale bijeenkomst
Regionale bijeenkomst
Regionale bijeenkomst

17-04
17-04
24-04

Kans voor de coach op Social Media *			
Kennismaken nieuwe coaches				
Werken met ‘The Work of Byron Katie’			

Landelijke bijeenkomst
Jaarlijks event
Regionale bijeenkomst

04-05

3e E-coaching Symposium 				

Jaarlijks event

05-06
07-06
12-06
19-06
28-06

Deep Democracy					
Coaching met een flinke dosis vitamine G			
Dag van de Senior en Master Practitioner coaches		
Relaxed omgaan met lastige types				
MatriXmethode: weer met plezier naar school!		

Regionale bijeenkomst
Regionale bijeenkomst
Jaarlijks event
Regionale bijeenkomst
Regionale bijeenkomst

03-07

EMCC Scientific Research Conference			

Jaarlijks event

11-09
13-09
18-09
20-09
25-09

Bezield werken, rolbewustzijn en oprechtheid in coaching
Let’s Talk						
Bordspellen inzetten bij teamcoaching			
Narrative Collaborative Coaching *			
The Big Five for Life					

Regionale bijeenkomst
Regionale bijeenkomst
Regionale bijeenkomst
Landelijke bijeenkomst
Regionale bijeenkomst

02-10
04-10
31-10
31-10

NOBCO Conferentie					
Werken met ‘The Work of Byron Katie’			
Kennismaken nieuwe coaches				
Onderkenning psychopathologie in coaching *		

Jaarlijks event
Regionale bijeenkomst
Jaarlijks event
Landelijke bijeenkomst

08-11
15-11
29-11

De inzet van paarden bij het coachen van mensen		
EMCC Conferentie					
Boekenbuffet					

Regionale bijeenkomst
Jaarlijks event
Jaarlijks event

11-12

Onderzoek en coaching *				

Landelijke bijeenkomst

* Speciale gast: Alexander Vreede

9) NOBCO Thesisprijs 2011
Compilatie van de uitreiking NOBCO Thesisprijs 2011 door prof.
dr. Yvonne Burger aan Min-Jou Huang, Rob Boom en Geert Hidding.
10) NOBCO Conferentie 2011
Compilatie van de NOBCO Conferentie 2011, proef de sfeer! Volgende conferentie zal plaats vinden op 02 oktober 2012.
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Mijn Coach:
altijd je eigen
coach bij de
hand!
Met de ‘Mijn Coach’ app kun je aan de slag met het in kaart
brengen van je doelen, het opstellen van een actieplan om
deze te behalen en kun je bij de uitvoering van je actieplan
de hulp inschakelen van je vrienden & collega’s via de social
media koppelingen. Ook kun je de hulp inroepen van een
beroepscoach.
Ben je op zoek naar een gecertificeerde beroepscoach?
Met deze app heb je altijd een van de ruim 2.000 NOBCO
beroepscoaches binnen handbereik.

App Marketing and Identity

Guidelines
for Developers
Daarnaast bevat deze app
informatie
over de Nederlandse
Orde van Beroepscoaches (NOBCO).
Deze app is gratis te downloaden via:

www.nobco.nl/app
Available on the

Available on the App Store badge
The App Store badge must be used to
promote your a∑liation with the App Store.
On web pages the badge must provide a
link to your application on the App Store.
Available on the

Overview
iOS Developer Program members must follow these guidelines when promoting
an a∑liation with the App Store on websites, advertising, and other marketing
communications.
Requirements for using the badge and the iPad, iPhone, and iPod touch images
The Available on the App Store badge and the iPad, iPhone, and iPod touch images
shown in these guidelines are for use only by iOS Developer Program members
who have agreed to the App Marketing Artwork License Agreement. The license
agreement is available to download from the Marketing Resources page of the
App Store Resource Center. Apple reserves the right to withdraw permission to use
the App Store badge or Apple product images anytime their use is inconsistent with
these guidelines or is otherwise deemed inappropriate by Apple.
http://www.kaishinlab.com

Available on the

Badge artwork placed on backgrounds
The Available on the App Store badge always
appears in black and white as shown here.
Available on the
The white rule surrounding the badge is part
of the badge artwork and must be included
when the badge is placed on any background
color in printed or online communications;
see “Background colors” on page 2.

Available on the App Store Badge
The Available on the App Store badge has unique letterforms and proportions. Only
the badge shown here is approved by Apple. Always use the badge artwork provided
by Apple in accordance with these guidelines. Do not alter the artwork in any way.
Never use graphics or images from Apple’s website or the App Store.
The badge can be used only on communications promoting an application o∂ered on
the App Store. Do not use it on your general company communications. When placed
on web pages, the badge is used to direct audiences to download your application
from the App Store or to download iTunes software so they can access the App Store.
Minimum Clear Space and Minimum Size

40 px

X
X

X
Available on the

X

12 px

App Marketing and Identity
Guidelines for Developers
March 2011
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X
X
X App Store
X
X

X

The minimum clear space is equal to
one-quarter the height of the badge.
Do not place photos, typography, or other
graphic elements inside the minimum clear
space. The minimum size is 10 mm for use
in printed materials and 40 pixels for use
onscreen. Use the badge at a larger size
whenever possible, selecting a size that is
clearly legible.

De Nederlandse Orde van Beroepscoaches
is dé beroepsorganisatie voor mensen die
coaching beroepsmatig uitoefenen.
De NOBCO maakt deel uit van de European
Mentoring & Coaching Council (EMCC).

