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Hoe vinden coachees 

de coach die bij hen past?
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Ik keek in de verte naar een eend die kopje onder ging in 
de sloot terwijl ik de stand van het land in mijn hoofd aan 
het beschouwen was. Coachingsland wel te verstaan. Een 
land waarin duizenden mensen coach zijn, tienduizenden 

een coach zoeken en wel honderdduizenden die een coach 
kunnen gebruiken. Deze groepen vinden elkaar grotendeels op 
basis van mond-tot-mondreclame, persoonlijke netwerken en 
via organisaties waar bepaalde coaches hofl everancier zijn. Dit 
terwijl de persoonlijke klik tussen een coach en cliënt toch 
voorop zou moeten staan. Nabijheid, of het nu qua locatie of in 
het netwerk is, zou een secundaire rol moeten spelen.

Eerst afstemmen, dan zenden
Deze twee werelden spreken andere talen. De coachzoekende 
zegt namelijk: ‘Ik wil leren omgaan met mijn dominante baas’, 
of: ‘Ik heb last van stress en spanningen in mijn leven.’ De 
coach zegt zoiets als: ‘Ik kan mensen doorgronden, tot de kern 
komen van hun probleem en vervolgens laten inzien hoe ze 
eruit moeten komen.’ Het onderwerp maakt bij hen eigenlijk 
niet uit, want de route naar de oplossing is hetzelfde. Terwijl de 
coachzoekende juist zo gefocust is op zijn onderwerp. 

Als coach zeg je het waarschijnlijk meerdere keren per week 
in je sessies tegen je coachees: ‘Eerst afstemmen op de ander en 
dan pas je boodschap zenden.’ Dit geldt ook voor een coach in 
(al dan niet virtueel) gesprek met een coachzoekende. Maar hoe 
doe je dat eigenlijk? Welke onderwerpen moeten allemaal in dit 
eerste, verkennende gesprek langskomen? En in je online com-
municatie: hoe bouw je het contact op met je publiek? Welke 
taal kies je, hoe structureer je de informatie, welke voorkennis 
over coaching veronderstel je aanwezig en wat leg je uit?

Het begint bij blijvende bewustwording dat het bijzonder is dat 
mensen juist jou kiezen als hun coach. Dat jij het vertrouwen 
krijgt om hen te begeleiden in hun leven. Dat is nogal wat! 
Dit besef heb je nodig om je vervolgens te realiseren dat dit 
vertrouwen verdiend moet worden. Je kent het riedeltje vast 
wel, mensen moeten je kennen, mogen, vertrouwen en dan 
pas gaan ze in zee met je. Maar hoe gaat dat kennen, mogen 
en vertrouwen dan in zijn werk? Het spreekt voor zich dat je 
hiervoor dus wat over jezelf moet gaan vertellen, maar wat 
dan? In dit artikel behandel ik zeven vragen die coachzoeken-
den stilletjes stellen als ze hun coach uitzoeken. Ik baseer me 
hiervoor op een klein praktijkonderzoek dat ik heb gehouden 
bij het opzetten van mijn site Coachgezocht.nu. Hiervoor heb 
ik gesproken met verschillende mensen die een coach zochten 
of gezocht hadden. Ik heb hun de volgende vraag gesteld: ‘Waar 
let je nou op bij het zoeken naar een coach?’

Wat is je specialisme?
Vanuit het coachvak is het logisch dat je als coach een breed 
scala aan problematiek aankunt. Jouw werkwijze leent zich 
voor mensen met zowel een burn-out als een bore-out en 
je kunt ook wel wat met neerslachtigheid of relatieproble-
men. Dit komt omdat je kijkt naar iemand zijn mechanismes, 
patronen, overtuigingen, drijfveren, energiebanen, chakra’s, et 
cetera. Maar iemand die op een burn-out afstevent wil gewoon 
horen dat je al tweehonderd mensen uit hun burn-out hebt 
geholpen en daarmee alles weet over dit gebied. Hoe specifi eker 
je specialisme, hoe eerder iemand het gevoel krijgt dat hij/zij 
tot jouw doelgroep behoort.

Waaruit blijkt jouw kwaliteit?
Coachzoekenden zijn niet van plan hun ziel en zaligheid te 
leggen bij de eerste de beste coach (uiteindelijk doen ze het 
trouwens wel, want echt rondshoppen voor een coach lijkt niet 
veelvuldig voor te komen). Ze willen bewijs dat jij de specia-
list bent die je zegt te zijn. Het allerbeste hierbij is als je een 

Iemand die op een burn-out afstevent 
wil gewoon horen dat je al tweehonderd mensen 
uit hun burn-out hebt geholpen.
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boek geschreven hebt, daar zijn mensen vaak echt van onder 
de indruk.
Een minder tijdrovend middel om kwaliteit uit te stralen, is 
het lid worden van een beroepsvereniging. Het imago van een 
beroepsvereniging is dat die leden in elk geval serieus met 
hun vak bezig zijn, bijvoorbeeld door proactief met kennis-
deling bezig te zijn. Verder blijkt het ook bekend te zijn dat 
een beroepsvereniging veelal een gedragscode heeft die je als 
lid onderschrijft. Voor jou als professional heeft dit misschien 
weinig toegevoegde waarde, maar vanuit het perspectief van 
je klant is het iets dat meespeelt. Bedenk dat mensen je in dit 
stadium nog niet kennen en op zoek gaan naar houvast.

Maar je toekomstige cliënten zijn benieuwd naar 
de persoon aan de andere kant van de tafel.

Wil je nog een stapje verder gaan, dan kun je nog voor een 
accreditatie gaan. Hier zitten harde eisen aan vast, vaak op het 
gebied van het aantal jaren ervaring, opleiding, bijscholing en 
intervisie/supervisie. Ook zijn er vaak meer kosten aan ver-
bonden dan lidmaatschap van een beroepsvereniging, maar 
goed, het zegt dan ook meer over je kwaliteit.
Verder is het goed om je te realiseren dat kwaliteit een subjec-
tief begrip is en je dus overgeleverd bent aan de perceptie van je 
klant. Die perceptie kun je voeden door bijvoorbeeld referenties 
van vorige coachingstrajecten te laten zien op jouw site.

Wie is de persoon achter de coach?
Oké, nu weet je toekomstige cliënt wat je kunt en dat je goed 
bent in wat je doet, maar ‘Pas jij wel bij mij?’ is de volgende 
vraag die beantwoord moet worden in het (online) verkoop-
gesprek. Veel coaches vinden het prettig als de ander aan het 
woord is en ze zelf degenen zijn die het gesprek leidt. Maar je 
toekomstige cliënten zijn benieuwd naar de persoon aan de 
andere kant van de tafel. Vertel dus ook jouw verhaal, je pro-
fessionele en persoonlijke achtergrond voor zover je je daar 
zelf comfortabel bij voelt. Sommige aspecten lijken niet rele-
vant voor de coaching, maar ze hebben als doel dat de coach-
zoekende zich kan herkennen in situaties en ervaringen, of 
anderszins getriggerd wordt door jouw verhaal. Als je in je 
persoonlijke achtergrond bijvoorbeeld vertelt dat je leidingge-
vende ervaring hebt, dan zul je mensen op managementpo-

sities ook eerder aanspreken met je loopbaancoaching. Als je 
vertelt dat je drie kinderen hebt, dan zal dit aanspreken bij 
iemand die wil werken aan zijn werk-privébalans. Het doel is 
om af te stemmen en contact te maken. 

Waarom ben je coach geworden? En waarom ben je 
coach gebleven? 
Een laagdrempelige manier om contact te maken met je toe-
komstige cliënt is door te vertellen over jouw pad dat uitein-
delijk geleid heeft tot het vak van coach.  Vertel over jouw 
drijfveren, je eigen zoektocht en eventueel jouw ervaringsdes-
kundigheid met een bepaalde situatie. Dat is waardevolle infor-
matie waardoor een coachzoekende getriggerd raakt. Je kunt 
dit ook nog aanvullen met wat het vak van coach, toen je het 
eenmaal was, jou heeft gebracht. Een aanvulling op de vraag 
‘Waarom ben je coach geworden?’ is de dan ook vraag ‘Waarom 
ben je het ook gebleven?’

Waar kun je mij mee helpen?
Prima dat je jouw dure coachingsopleiding noemt en al je 
jaren ervaring, maar hoe is dit van toepassing op mij, vraagt 
je toekomstige coachee zich af. Mensen die een coach zoeken 
geven aan dat ze het antwoord op de vraag ‘what’s in it for me’ 
vaak zelf moeten invullen. Communiceer je specialisme op zo’n 
manier dat je toekomstige cliënten zich erdoor aangesproken 
voelen. Dat kan heel simpel door te vertellen waarmee je ze 
kunt helpen (stressklachten, midlifecrisis, rouwverwerking, 
et cetera), in plaats van productkenmerken te zenden als: ‘Ik 
gebruik NLP, ACT, TMA, RET, ...’ 

Ben je zweverig? 
Deze vraag is niet negatief bedoeld, nog even blijven lezen … 
Wat versta ik onder zweverig in relatie tot coaching? Zweverig 
heeft een negatieve bijklank, maar betekent gewoon ‘vaag’ of 
‘niet concreet’. Zweverig is alles wat zich primair richt op het 
niet waarneembare deel van mensen. Het stukje van de ijsberg 
dat diep onder de waterlijn zit. Denk hierbij aan het onderbe-
wustzijn, intuïtie of energiestromen. Als de inbreng van een 
coach niet toepasbaar is in het hier-en-nu, dan is dit een zwe-
verige coach. Teksten als: ‘Het leven is overvloed en het leven 
dat ben jij’, of: ‘Zeg met heel je hart JA tegen het leven’ zijn 
dusdanig groot dat ze voor veel mensen niet direct concreet 
bruikbaar zullen overkomen en daarmee het stempel ‘zweve-
rig’ krijgen.
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Mensen die op zoek zijn naar pasklare antwoorden die pas-
sen in wat ze al kennen, haken hierdoor af. Maar er zijn ook 
‘zweverige’ klanten, en die willen juist weten of ze met jou 
wel de juiste diepte kunnen bereiken. Het is prima als je je 
bezighoudt met het doorgeven van licht, liefde, bewustzijn, 
energie, reading, healing, energetische behandelingen of reiki. 
Je kunt daarmee absoluut een doelgroep aanspreken. Alleen als 
je beweert niet ‘zweverig’ te zijn terwijl je iets dergelijks aan-
biedt, realiseer je dan dat je een andere definitie hanteert dan 
veel van je klanten. 
Wat je wel kunt stellen, is dat je zweverige materie concreet 
toepasbaar weet te maken. Dat coachees de achterliggende the-
orie niet zullen merken, maar wel het resultaat. Je kunt van 
zelf zeggen dat je wel of niet een zweverige coach bent, zolang 
je uitingen op je website, socialmediakanalen of elders dit beeld 
ondersteunen. 

Van alle coaches in Nederland, waarom zou ik voor jou 
moeten kiezen?
Dan de hamvraag ‘Van alle coaches die zeggen mij te kunnen 
helpen, waarom zou ik jou moeten kiezen?’ Hier komt het uit-
eindelijk aan op gevoel, gunfactor of de persoonlijke klik tussen 
coach en coachee. Benoem dit ook gewoon! Benoem dat je van 
mening bent dat coaching mensenwerk is en dat het voor een 
deel te maken heeft met ervaren wat voor de coachee werkt. 
Het mooiste middel om hierop in te spelen is kennismakings-
gesprek gratis of tegen gereduceerd tarief aan te bieden waarin 
beide partijen kunnen kijken of de benodigde klik er is.
Een gratis kennismaking is geen uniek kenmerk meer aange-
zien het ongeveer de norm lijkt te zijn. Benoem dus ook vooral 
wat er volgens jou uniek is aan jouw dienstverlening, waaron-
der je prijs, je locatie of je flexibiliteit.

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum in Zeist is centraal gelegen op een 
bosrijk eigen landgoed van 45 hectare.  Uitstekend geschikt voor één- en meer-
daagse bijeenkomsten als trainingslocatie, om te vergaderen, voor business 
events maar ook als sfeervol hotel voor een weekendje weg.  

nice to meet

Woudenbergseweg 54
3707 HX Zeist

T 0343 - 492 492
F 0343 - 492 444

E info@woudschoten.nl
I www.woudschoten.nl
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