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trends  tekst Sanne van Baar

Waarschijnlijk heeft u het zelf ook 
al gemerkt: goede ervaringen over coa-
ching zingen rond op de werkvloer 
en medewerkers vragen om coaching 
alsof het een arbeidsvoorwaarde is.  
Hugo Streefkerk, opleidingsadviseur 
bij Human Capital Group Talent Deve-
lopment, ziet sinds drie jaar de vraag 
naar individuele coachingstrajecten 
groeien. Regelmatig heeft hij klan-
ten die bij voorbaat al weten de oplos-
sing voor opleidingsvraagstukken te 
willen zoeken in de coachinghoek.  
Streefkerk: ‘Voorheen was coaching on-
derdeel van een trainingstraject. Eerst 
was er een klassikale training, daarna 
kregen medewerkers nog een aantal ge-
sprekken met een coach. Omdat die ge-
sprekken als zo effectief werden ervaren, 
werden de coachingstrajecten losgekop-
peld. Iemand op training sturen, zoals 
daarvoor gebruikelijk, werkt immers 
niet altijd. Sommige onderdelen zijn al 
gesneden koek voor de medewerker, an-
dere onderdelen zijn überhaupt niet van 
toepassing op zijn probleem.’
 
Externe of interne coach
Uit verschillende onderzoeken blijkt 
nu dat medewerkers liever een coach 
krijgen van hun werkgever dan een 

opleiding. In een onderzoek van uit-
zendbureau Unique onder vierduizend 
werknemers gaf 52 procent aan dat een 
externe coach een werkgever aantrek-
kelijk maakt, 38 procent zei een interne 
coach te willen. De belangstelling voor 
een opleiding was beduidend minder: 
6 procent zei een externe opleiding te 
willen en slechts 3 procent een interne.  
Volgens Alexander Waringa, bestuurslid 
van de Nederlandse Orde van Beroeps-
coaches (NOBCO) en onderzoeker bij het 
departement Personeelswetenschappen 
van Tilburg University, zijn er meer on-
derzoeken die dat bevestigen. Toch zijn 
er natuurlijk nog veel bedrijven die kie-
zen voor groepstrainingen bij persoonlij-
ke ontwikkelingstrajecten. Waringa: ‘Ze 
zijn op de korte termijn goedkoper. Maar 
de effectiviteit ervan is vaak niet hoog: 
de transfer of training, dus wat mede-
werkers gemiddeld effectief meenemen 
naar hun eigen werk, is gemiddeld zo’n 
20 procent. Bij coaching is de investering 
hoger in het begin, maar op lange termijn 
is het vaak goedkoper en effectiever.´ 
Waringa: ‘Als je mensen vraagt wat ze uit 
een training hebben geleerd, zeggen ze 
vaak maar weinig te hebben onthouden. 
Coaching daarentegen draait helemaal 
om de persoon zelf: dat onthouden ze wel.’ 

MAG IEDEREEN  
ZOMAAR NAAR  
EEN COACH?

Is het nodig om zoveel coachingstrajecten in te zetten als HR nu doet? Zijn 

werknemers niet ook zelf verantwoordelijk voor hun welzijn? Het is vooral ook 

heel slim van werkgevers om op deze manier voor het personeel te zorgen.
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Dag op de hei
Streefkerk ziet een afname van in com-
pany groepstrainingen: ‘Een paar jaar 
geleden boden veel bedrijven een dag 
op de hei aan met een groepstraining. 
Daarbij speelt gezelligheid natuur-
lijk ook een rol. Nu wordt er natuur-
lijk gesneden in opleidingsbudgetten, 
maar bedrijven kijken ook veel meer 
naar de return on investment: we stop-
pen er één euro in, wat levert dat op?’ 
Hoewel coaching gezien wordt als erg ef-
fectief, is er wetenschappelijk nog niet veel 
bekend. Onderzoek komt nog maar net op 
gang. Niemand twijfelt over de uitkomst.     
De groeiende vraag naar coaches voor 
persoonlijke ontwikkelingstrajecten is 
niet aleen toe te schrijven aan de effec-
tiviteit ervan. Ook bekendheid speelt 
een rol. Meer mensen weten wat een 
coach doet: begeleiding bieden om de 
werknemer zijn eigen oplossingen te 
laten vinden. Tosca Gort van Gort Coa-
ching: ‘Veel mensen kennen vrienden of 
familie die met een coach werken. Het 
bewustzijn wordt groter. Zeker bij hoog-
opgeleiden, die komen er via hun lei-
dinggevende vaak al mee in aanraking.´ 
Daarnaast is coaching uit de pro-
bleemsfeer gekomen. Zowel Gort, Streef-
kerk als Waringa zien het imago van de 
coach veranderen. Waringa: ‘Vijftien 
jaar terug werd er een beetje neerge-
keken op persoonlijke ontwikkeling 
en het was een zwaktebod als je daar 
hulp bij nodig had, dat vertelde je niet.’  

Coachingsvormen
De term ‘coaching’ kan ruim worden geïnterpreteerd. Er zijn allerlei vormen in omloop, 
maar de kwaliteit, prijs en professionaliteit verschilt erg  per vorm.  
•  Persoonlijke coaching Een-op-een-gesprekken met een professionele coach. Deze begeleidt 

de persoon om zelf tot de oplossing van het probleem te komen door hem vragen te stellen. 

•  Interne coaching Sommige bedrijven leiden interne coaches op en organiseren coaching bin-

nen de organisatie in coachingpools. Dat kunnen leidinggevenden zijn, maar ook medewer-

kers.

•  Collega-coaching Collega’s worden aan elkaar gekoppeld en kunnen elkaar een luisterend 

oor bieden. Vaak mist het wel de professionele begeleiding voor het onderliggende pro-

bleem. 

•  E-coaching Een coachingstraject per e-mail, geschikt voor mensen met weinig tijd en die 

zich goed kunnen uitdrukken ‘op papier’. 

•  Telefonische coaching Coachingsgesprekken vinden plaats per telefoon of videochat. Dit kan 

bijvoorbeeld een oplossing bieden voor expats. Vaak is deze vorm relatief goedkoop. 

•  ‘Predik’-coaching Massale bijeenkomsten met motivatiepraat, bijvoorbeeld de ‘CEO in één 

dag’ van Ben Tiggelaar. Dit kan inspirerend werken, maar spitst zich niet toe op de persoon. 

‘Op lange termijn kan coaching 

goedkoper zijn en levert het 

meer rendement op’  
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Verantwoordelijkheid
Dus: aan de effectiviteit wordt niet ge-
twijfeld en het gebruik groeit. Maar in 
hoeverre moet HR aan de groeiende 
vraag naar coaches tegemoet komen?  
Streefkerk: ‘Je ziet dat steeds meer werk-
gevers invloed proberen te krijgen op het 
leven van de werknemer met vitaliteits-
pakketten en duurzame inzetbaarheid.’ 
Als het met een werknemer even niet 
lekker gaat door problemen thuis, zal 
de werkgever hem tot het einde van de 
werkrelatie optimaal moeten faciliteren 
om hem op de rails te houden, meent hij. 
‘Natuurlijk vanwege de Wet Poortwach-
ter. Maar meestal voelt de werkgever zich 
ook gewoon betrokken bij zijn personeel. 
Vaak wil hij best investeren.’ 
Ook ontwikkelingen als Het Nieuwe 
Werken vragen om begeleiding. Volgens 
Waringa is het de taak van werkgevers 
om medewerkers daarbij te ondersteu-
nen, bijvoorbeeld met een coach: ‘Werk-
nemers krijgen te maken met meer ver-
antwoordelijkheden, een andere manier 
van leidinggeven en het feit dat door 

‘De aantrekkingskracht 

van coaching als 

arbeidsvoorwaarde 

ontgaat bedrijven niet’ 

het flexibele werken privé en werk in el-
kaar overlopen. Op papier hebben veel 
werkgevers Het Nieuwe Werken wel 
voor elkaar. Maar om het te laten werken 
moeten ze werknemers ondersteunen.’   
Bij zo’n benadering gaan werkgevers ech-
ter voorbij aan een belangrijk basisprin-
cipe. ‘Het oplossen van problemen is in 
de eerste plaats namelijk de verantwoor-
delijkheid van de werknemer. Relatiepro-
blemen moet iemand echt zelf oplossen’, 
meent Streefkerk. Gort is het hiermee 
eens, maar vindt dat een werkgever per 
geval moet bekijken hoe groot het effect is 
op het werk, voordat hij een coach inscha-
kelt. Gort: ‘Ik ken situaties waarbij het met 

de partner van de medewerker niet goed 
ging. Dat is een privéaangelegenheid, 
maar als de persoon waardevol is en uitvalt 
is dat een grote kostenpost. Dan is het toch 
een slimme zet om een coach aan te bieden 
om werk en privé op elkaar af te stemmen.’  
 
Slim of niet, werkgevers zetten coaching 
steeds vaker preventief in en ook om pri-
vate issues op te lossen. Ook ziet hij vaker 
dat het in de cao wordt opgenomen. 
Voelen werkgevers zich echt zo ontzettend 
verantwoordelijk? Misschien, maar het is 
ook vooral heel slim. Persoonlijke ontwik-
keling staat bij werknemers hoog op het 
lijstje bij het uitzoeken van een nieuwe 
werkgever en de aantrekkingskracht van 
coaching als arbeidsvoorwaarde ontgaat 
bedrijven niet. ‘Dat is goed vanuit concur-
rentieoogpunt’, zegt Waringa. ‘Bedrijven 
zetten het in om hun werkgeverschap 
aantrekkelijker te maken. Veel winnaars 
in beste werkgevers-onderzoeken stellen 
coaching niet voor niets beschikbaar voor 
alle medewerkers. Zij hebben de meer-
waarde ervan al lang ingezien.’   
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