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Waarom mensen 
geen zin hebben 

in een coach 
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Tegenover mij stond een mannetje van een paar turven 
hoog en nog geen vier jaar oud zijn longen uit zijn 
kleine lijf te schreeuwen. Het was mijn oudste zoon, 
hij had geen zin. Je zou zeggen ‘Oh wat moest hij 

doen dan?’ Ik kan je verzekeren: dat is op die leeftijd totaal niet 
relevant, hij had ‘gewoon’ nergens zin in. 

Geen zin ergens in hebben als je moe bent of het spannend 
vindt, is van alle leeftijden. En excuses om daarbij geen hulp te 
hoeven zoeken, zijn er ook genoeg. Een paar van mijn favorie-
ten: ‘Iedereen heeft weleens wat? Toch?’ ‘Iedere gek zijn gebrek’ 
en ‘Ik hoef bij niemand op de sofa te liggen, die van mij thuis 
ligt toch het beste.’ 

Onwetendheid over wat coaching precies inhoudt, kan hier 
zeker een bijdrage aan leveren. Zorg er dus in elk geval voor 
dat je altijd op je site kort hebt staan wat coaching volgens jou 
is. Al is het maar om er zeker van te zijn dat iedereen dezelfde 
defi nitie hanteert en op dezelfde golfl engte zit. 

Klantreis 
Het benoemen wat coaching precies is, hoort bij de oriënterende 
fase. Het is goed om je te realiseren dat jouw toekomstige cliënt 
een bepaalde fasering doorloopt voordat hij bij je komt. Meestal 
zal iemand iets naars meemaken of ergens tegen aanlopen, 
maar ervaart dit misschien niet direct als onoverkomelijk. De 
eerste fase is dus onderschatting of wegstoppen, vervolgens 
krijg je bewustwording, erkenning van het probleem, balans 
opmaken van de situatie (is ‘nietsdoen’ een optie?), oriënteren 
op mogelijke hulp en hulp aanvaarden. In deze verschillende 

fases kunnen steeds andere belemmerende overtuigingen een 
rol spelen, dus wees je als coach hiervan bewust en speel erop 
in. Ik zet in dit artikel vijf overtuigingen op een rij met een 
suggestie van hoe je hierop zou kunnen ingaan. 

Met stip op 1: Bij een coach moet ik de confrontatie 
met mijzelf aangaan en dat wil ik niet. 
Dit is de meest voorkomende reden waarom mensen niet naar 
een coach gaan. Ik vind dit persoonlijk erg bijzonder. Waarom? 
Omdat diegene die dit zegt dus al donders goed in de gaten 
heeft dat er wel iets is waar hij hulp bij kan gebruiken. Op het 
moment dat mensen al zover zijn dat ze bang zijn voor de con-
frontatie, is er al sprake van een tikkende tijdbom. Sterker nog, 
vaak zijn er al kleine momenten en gebeurtenissen waarin ze 
zichzelf zijn tegengekomen. Ze gaan de echte confrontatie ech-
ter uit de weg. Daardoor krijgen ze constant kleine confron-
taties te verduren in mildere vorm dan de echte confrontatie. 

Je zou deze overtuiging te lijf kunnen gaan door je toekomstige 
cliënten voor te houden dat ze moeten stoppen met zichzelf 
te kwellen en begeleiding te zoeken voor dat wat ze dwarszit. 
De confrontatie zit er al aan te komen. Wanneer de echte con-
frontatie spannend gevonden wordt – en dat is ze ook – kun 
je die confrontatie beter onder begeleiding aangaan. Geef ook 
aan dat een coach samen met de coachee het tempo waarin de 
confrontatie plaatsvindt kan begeleiden en dat dat ook bijdraagt 
aan een positieve verandering. Ze staan er niet alleen voor! 

Sterke 2de: Hulp vragen is een teken van zwakte, daar 
schaam ik mij voor. Ik vind dat ik het zelf moet kunnen 
oplossen. 
Deze gedachte belemmert bij mensen de persoonlijke groei en 
zorgt waarschijnlijk in meerdere delen van hun leven voor 
stilstand. Om deze overtuiging te tackelen, zou je kunnen over-
wegen om te benadrukken dat mensen sociale dieren zijn, zo 
zijn wij geprogrammeerd. Het is geen zwakte om een ander 

Vaak zijn er al kleine momenten 
en gebeurtenissen waarin ze zichzelf 
zijn tegengekomen.

sander goethals

Naar een coach gaan om je probleem aan te pakken, niet iedereen heeft er zin in. En dat is zonde, 
want een coach kan een bijdrage leveren die familie, vrienden of iemand in zijn eentje niet kan 
leveren. Sander Goethals zet in dit artikel vijf belemmerende overtuigingen op een rij met een 

suggestie voor hoe je als coach hierop kunt inspelen. 
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om hulp te vragen, zodat je kunt groeien. Het is juist een ver-
standige overlevingsstrategie die onze voorvaderen succesvol 
hebben toegepast, zodat wij nu als soort de hele wereld over-
heersen. Het individu bezit nu eenmaal niet alle wijsheid van 
het universum en dat is zeker geen zwakte. Dat is namelijk 
onmogelijk! 

Aanvullend daarop is het belangrijk om mee te geven dat als 
jouw toekomstige cliënt zichzelf vertrouwt als eigen coach, hij 
nooit verder komt dan zijn eigen referentiekader. Iemand komt 
dan nooit tot inzichten die niet al in hemzelf zitten. Ook als 
iemand geen professionele begeleiding zoekt, dan is het in elk 
geval te hopen dat hij ook weleens over zijn schaamte heen 
stapt zodat hij input krijgt van de (directe) omgeving. Voor 
vernieuwde inzichten kan hij dan voor een deel terugvallen op 
vrienden of familie. Daarin schuilt wel het gevaar dat mensen 
niet altijd de volledige waarheid vertellen omdat ze bang zijn 
voor ruzie. Daarnaast zijn we ook minder snel geneigd om van 
vrienden en familie iets aan te nemen. Dit komt mede doordat 
we ook allerlei zaken van hen en hun leven af weten. 

Coaches kunnen mensen op een spoor zetten waar ze zelf nooit 
op zouden zijn gekomen. Ze kunnen de coachee kanten laten 
ontdekken die hij nog niet van zichzelf kende. Een coach wijst 
op blinde vlekken waardoor je echt verder in je denken en dus 
in je leven komt. 

Voor het brons 3. Coaching is een grote investering 
aangezien ik niet kan voorspellen wat het oplevert. 
Van idealen koop je geen geld, dus ook coaching kost geld. 
Wanneer je wel van je idealen geld kon kopen, dan zou menig 
coach schathemeltje rijk zijn. Wees duidelijk dat de schoor-
steen bij jou ook moet roken. 

De kosten van coaching lopen uiteen van € 50,- tot € 250,- 
per uur en alles wat daartussen ligt. Afhankelijk van het type 
coaching en de certificeringen van de coach zijn deze kosten 
soms gedeeltelijk terug te krijgen van de zorgverzekeraar. Veel 
vaker is het zo dat er een bijdrage in de kosten gegeven wordt 
door een werkgever. Die is er immers ook bij gebaat wanneer 
iemand aan de slag gaat met zichzelf. Zoek deze mogelijkheden 
uit en wijs iemand er ook actief op. Denk met je klant mee, niet 
alleen op zijn coachvraag, maar ook bij dit soort randzaken. 
Dan het tweede deel van de overtuiging. De resultaten van coa-
ching zijn vooraf lastig te voorspellen. Door een goede intake 

waarin beoordeeld wordt in hoeverre de vraag en de persoon 
coachbaar is, en waarin ook een eerlijk antwoord wordt gege-
ven op de vraag of er wel een klik is tussen coach en coachee, 
kan de verwachtingen al bijstellen. 

Belangrijk is dat je als coach nagaat: 
•	 of de gehanteerde methodiek past bij de coachee en de coach-

vraag; 
•	 of de ingebrachte coachvraag wel coachbaar is; 
•	 hoeveel sessies nodig zijn; 
•	 wat de veranderbereidheid van de coachee is (is deze bij-

voorbeeld uit eigen beweging gekomen, of moest hij van zijn 
leidinggevende naar je toe). 

Waar je ook mee kunt scoren als het gaat om ‘rendement op de 
investering’ is als je oog hebt voor de borging van de resultaten 
op lange termijn. Ik denk dan aan een slimme spreiding van 
sessies, eventuele huiswerkopdrachten of berichtjes via mail of 
sms waardoor het gewenste gedrag continu geactiveerd wordt 
en uiteindelijk beter beklijft. 

Nieuw op 4. Ik geloof de verhalen van coaches niet.  
Ze lijken allemaal op elkaar en ik weet daardoor niet  
of ik met een goede coach in zee ga. 
De markt met coaches zit erg ingewikkeld in elkaar. Veel 
coaches communiceren vanuit hun vakgebied en slaan hun 
coachees om de oren met vakjargon. De websites van coaches 
zijn niet altijd de beste indicatie voor hun product. De website 
is echter wel waar potentiële coachees naar kijken. Ze willen 
immers bepalen wat voor vlees ze in de kuip hebben. 

Een laagdrempelige manier om hierop in te spelen, is je site 
te voorzien van een verhaal of in elk geval een aantal aankno-
pingspunten waarop coachees kunnen aanslaan. Hierbij kun 
je denken aan een stukje over je persoonlijke en professionele 
achtergrond. Ook kun je bijvoorbeeld vertellen waarom je 
coach bent geworden en over eventuele ervaring of deskundig-
heid op een bepaald onderwerp. Als je dit ook nog afrondt met 

Het individu bezit nu eenmaal niet  
alle wijsheid van het universum.
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een open uitnodiging voor een gratis kopje koffi  e, ligt de bal 
vervolgens bij de coachee. 

Tip van de week 5. Ik weet niet goed wat ik van 
coaching kan verwachten. 
Stel je voor, je hebt nog nooit een coachingstraject doorlopen, 
je kent geen coaches in je directe omgeving en hebt geen idee 
wat je kunt verwachten. Al het nieuwe is eng en dit dus ook. 
Het is in ieder geval belangrijk dat de coachee je kan plaatsen 
als het gaat om je specialisme en waarvoor hij bij jou kan aan-
kloppen. Ook is het fi jn als je wat vertelt over je werkwijze, 
zoals het aantal sessies, je coachstijl en eventueel een methode 
die je hanteert.
 
Behalve dat je hiervoor aandacht hebt op je site is het ook goed 
om vanuit dit oogpunt je intakeproces onder de loep te nemen. 

Wat voor informatie vertel je in het kennismakinggesprek en 
wat voor informatie geef je bijvoorbeeld mee? 

Wat geef je ze mee? 
Tot slot nog even over de klantreis die iemand maakt. De vraag 
is hoe jij als coach in de eerdergenoemde fasering contact hebt 
met je doelgroep. Wat heb je voor ze in de fase dat ze bezig 
zijn om hun probleem te erkennen? Geef je ze op dat moment 
al informatie over hun situatie of kom jij pas om de hoek kij-
ken als mensen eraan toe zijn om ook hulp te aanvaarden? 
Denk er eens over hoe je (subtiel) al contact zou kunnen leggen 
met jouw doelgroep in een fase voorafgaand aan het moment 
waarop ze zich gaan oriënteren op hulp. Als je dan namelijk al 
contact met ze hebt, is de kans groot dat ook jouw hulp over-
wogen zal worden als ze daar eenmaal aan toe zijn.

Voor meer informatie:
ee.sbe.vu.nl/executive-coaching
ee.sbe.vu.nl/executive-teamcoaching

VOOR COACHES OP ZOEK NAAR PROFESSIONALISERING:

POSTGRADUATE OPLEIDING EXECUTIVE COACHING 
(START IN OKTOBER 2019)

POSTGRADUATE OPLEIDING EXECUTIVE TEAMCOACHING 
(START IN SEPTEMBER 2019)

VU CERTIFIED EXECUTIVE COACH
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