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Het leven is een uitdagend avontuur of helemaal niets.  

10 essentiële vaardigheden als Ondernemende Coach 

Als coach moet je ervoor zorgen dat je eerst vindbaar wordt en dat je in een positie 

komt dat mensen voldoende vertrouwen in je hebben dat je ze ook mag coachen. 

Dat vergt ondernemerschap.  

Of zoals de dikke van Dale het zegt: 

Betekenis van ‘Ondernemen’ is beginnen te doen of iets uitvoeren dan wel actie 

ondernemen.  

Jij zult dus iets moeten doen om in een positie te komen waarin je mensen mag 

coachen. Maar wat? Welk gedrag moet je vertonen om dit voor elkaar te krijgen? 

Hieronder behandel ik 10 gedragskenmerken waarmee je als Ondernemende Coach 

je voordeel kan doen. 

1. Risico bereidheid  
 

Bij het ondernemen is er één wetmatigheid waar je niet onderuit komt. De kosten 

gaan voor de baten uit. Kortom je weet niet wat je ideeën gaan opleveren en als die 

ideeën je geld hebben gekost weet je niet of je dit geld ooit nog terugziet.  

Als ondernemer moet je een modus vinden om met die onzekerheid om te gaan. 

Rasondernemers genieten vaak van die spanning omdat het ook een kick geeft als 

het goed uitpakt.  

Ook als je niet zo opzoek bent naar de rush van een genomen risico dat goed 

uitpakt is het wel van belang dat je kansen pakt in plaats van ze gaat ontwijken. 

Een mooi reflectievraag kan zijn. Wat zou ik beslissen als ik al ben waar ik wil zijn?  

Bijvoorbeeld als je hikt tegen een financiële investering verplaats je dan eens in 

jezelf maar dan over 2 jaar. Hoe kijk je daar dan op terug? Was het een leuk 

hebbedingetje of was het een essentiële stap?  

Vraag 1: wanneer heb je spijt gehad van een risico dat je niet genomen hebt? Wat 

was je overweging om het niet te doen? Waar was je bang voor? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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Vraag 2: wanneer heb je spijt gehad van een risico dat je wel genomen hebt? Wat 

was je overweging om dit risico te nemen?  

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Vraag 3: gezien de antwoorden op vraag 1 en 2 hoe schat je jou eigen 

risicobereidheid in? Is die hoog of laag? Ben je ook goed in het inschatten van 

risico’s? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

2. Impact 

Heb impact op het leven van anderen. Geld verdienen doe je via anderen. Dat is iets 

dat ondernemers van nature scherp voor ogen hebben. Alleen om in die positie te 

komen zal je wel impact moeten hebben op je omgeving. 

Wees aanwezig en benaderbaar voor die mensen waar je een verschil voor wilt 

maken. De energie die je daarmee verspreid trekt aan. Coaches kunnen de neiging 

hebben om zichzelf op de achtergrond te plaatsen in dienst van de ander en het 

proces van de ander. Dit is in het uitoefenen van het vak als coach ook erg nuttig 

maar bij de rol van ondernemer is dit minder handig. 

Vraag 1: wanneer voelde je dat je impact had? Wat deed je toen? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Vraag 2: hoe had je bij het laatste contact die geen klant werd meer impact kunnen 

hebben? (ook onbetaald). 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Vraag 3: wil jij altijd betaald worden voor de impact die je hebt?  

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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3. Humor 

Humor werkt aanstekelijk en dat is precies wat je als ondernemende coach wilt. Je 

wilt mensen aansteken met jouw visie en werkwijze. De route die je daarbij kunt 

nemen is via humor.  

Natuurlijk niet de standaard moppen zoals “Er staan twee bierflesjes in de koelkast, 

zegt de één tegen de ander mooie beugel”. Het gaat erom dat je op een luchtige, 

laagdrempelige manier contact weet te maken op een manier die bij mensen blijft 

plakken. 

Wat nou als ik niet zo grappig ben van mezelf? Ik ben van mening dat iedereen op 

zijn eigen manier een gevoel voor humor heeft. Maar wat nou als je heel serieus 

bent aangelegd dan kan je nog steeds een prima coach zijn natuurlijk. In dat geval 

probeer je serieusheid te doseren. Daarmee bedoel ik dat je niet gelijk heel 

zwaarmoedig moet overkomen door gelijk grote thema’s aan te snijden. Probeer 

eerst een light versie over de bühne te krijgen en als dat aanslaat kan je altijd nog 

opbouwen naar meer diepgang. 

Vraag 1: heb je wel eens een grappig bedoelde opmerking gemaakt die averechts 

werkte? Als je terugdenkt wat was hier mis mee? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Vraag 2: heb je wel eens een opmerking bewust voor je gehouden?  

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Vraag 3: hoe zou humor kunnen ondersteunen in het overbrengen van jouw 

boodschap? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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4. Gepassioneerd 

Eerst stond hier energiek omdat je bij ondernemers af en toe kan afvragen waar ze 

de energie vandaan halen om al die uren te stoppen in een initiatief. Het antwoord 

is dat ze gedreven worden door een passie. Hetgeen je dus moet bezitten is passie 

waarmee je het vuur aanwakkert die je de energie geeft om plannen te bedenken en 

tot uitvoer te brengen. Het liefst ook nog met een aanstekelijk enthousiasme. Veel 

coaches zijn vakidioten (dat zeg ik met heel veel respect) en kunnen die passie voor 

het vak goed inzetten om coachees aan bord te halen. 

Vraag 1: op welke manier sta je in contact met je passie in je rol van coach? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Vraag 2: op welke manier geef jij vorm en inhoud aan je energie management? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Vraag 3: ik zou nog gepassioneerder en energieker zijn als ik…. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

5. Actiegericht  

Bezint eer gij begint of denken voordat je wat doet zijn belangrijke lessen in het 

leven maar bij het ondernemen gaat het erom dat je hier niet te lang in blijft 

hangen. Risico is namelijk dat je belemmeringen voor jezelf gaat opwerpen of gaat 

malen waardoor een taak zo groot wordt dat je het niet meer ziet zitten. Terwijl “iets 

ondernemen” juist gaat over in actie komen. Ondernemerschap is initiatief nemen 

en ideeën implementeren. Het fijne is dat coaches juist opgeleid zijn om anderen te 

begeleiden in het ondernemen van de juiste acties. Mooi om te reflecteren op hoe 

goed je eigenlijk hier zelf in bent.  

Vraag 1: Als je volgende week voor een jaar op vakantie zou gaan wat zou je dan 

voor die tijd afgerond willen hebben? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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Vraag 2: waarom heb je dit nog niet gedaan? Wat moet je doen of wie heb je nodig 

om dit obstakel te verwijderen? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Vraag 3: welke overtuiging zit bij jou in de weg dat je niet (nog) actie gerichter bent 

dan je nu bent? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

6. Besluitvaardig  

Als ondernemer maak je aan de lopende band keuzes. Je bedenkt hoe je klanten wil 

aanspreken, je beslist waar je aandacht aan schenkt en ook hoe je jouw geld 

besteed. Je neemt aan de lopende band besluiten en daarvoor is een bepaalde mate 

van zelfverzekerdheid nodig om knopen door te hakken.  

Vraag 1: op welke manier neem jij besluiten?   

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Vraag 2: welke keuze(s) schuif je steeds vooruit? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Vraag 3: zorg jij voor voldoende informatie/perspectieven om het vertrouwen te 

krijgen in je keuzes? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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7. Opmerkzaamheid   

Ondernemers zijn opmerkzaam op kansen in hun markt  maar ook in mensen om 

hen heen. Ze lezen mensen zoals ze markten lezen. Hierdoor voelen ze aan waar 

mensen hun angsten (lees problemen) of doelen zitten. Als je hier gevoel bij krijgt 

dan heb je een kans om waarde toe te voegen. Om dit goed te kunnen zal je wel met 

je aandacht in het moment moeten zijn. Het goede nieuws is dat coaches diezelfde 

opmerkzaamheid vaak hebben die ze inzetten gedurende de coaching.  

Vraag 1: op welke manier zou je de zaken die je oppikt kunnen verwerken in je 

bedrijfsvoering? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Vraag 2: voel jij je comfortabel bij het gebruiken van je opmerkzaamheid voor 

“commerciële” doeleinden? Waarom wel, waarom niet? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Vraag 3: zie je het als (psychologisch) spel of als uitdaging om opmerkzaam te zijn 

naar potentiële cliënten en de coachmarkt in zijn geheel? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

8. Expertise  

Ondernemers hebben een onderwerp gekozen waar ze alles over weten. Een 

interessegebied of product waar ze wel een week over zouden kunnen praten. 

Hierdoor zit in de basis het product dat ondernemers leveren goed in elkaar. Basis 

coachvaardigheden zijn vanzelfsprekend.  Een uitgesproken, onbetwiste expert 

wordt je vaak pas als je een dergelijk onderwerp (zo iets waar je wel een week over 

zou kunnen praten) binnen het brede gebied van coaching hebt gekozen en daar 

ook enige tijd consequent op gefocust hebt. 

Vraag 1: welke (onderscheidende) expertise heb jij als coach? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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Vraag 2: waar kan jouw toekomstige coachee deze expertise uit afleiden? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Vraag 3: wat onderneem je om jouw expertise aan te scherpen of up to date te 

houden? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

9. Persoonlijk leiderschap  

Veel ondernemers hebben wel 100 ideeën tegelijk maar als je alles doet dan doe je 

uiteindelijk niets. Je moet een focus hebben en dat vergt prioriteiten stellen. Daar 

komen soms harde keuzes bij kijken maar bedenk wel dat het ook tijdelijk kan zijn. 

Als je iedere maand één van je briljante ideeën uitwerkt dan heb je nog steeds 

ruimte voor 12 ideeën per jaar.  

Vraag 1: heb jij een ritme waarin het mogelijk is om te presteren? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Vraag 2: vertoon jij het juiste gedrag (met name gewoontes en keuzes) waarmee 

presteren mogelijk is? Waarom wel of waarom niet (wat zijn je overtuigingen en 

drijfveren)? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Vraag 3: wat zou je nog beter kunnen doen als het gaat om persoonlijke leiderschap 

en effectiviteit. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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10. Authenticiteit  

Veel coaches die ik spreek zijn huiverig om te verkoperig over te komen. Daar geef 

ik ze ook groot gelijk in want daar leent het product coaching zich ook niet voor. 

Dat is mensen werk en daarbij speelt authenticiteit een belangrijke rol. 

Ondernemers zijn eigenwijze mensen, ze hebben vaak hun geheel eigen wijze. Dit is 

ook gelijk voor een groot deel wat ze onderscheid van anderen. Een eigen visie en 

daar ook voor staan is een typisch kenmerk van een ondernemer.   

Vraag 1: heb je naast een missie ook een visie wat je met je coaching zou willen 

bereiken? Hoe zou je die formuleren? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Vraag 2: welke ondernemer scoort voor jou hoog op authenticiteit? Weet je 

niemand, ga eens op onderzoek. Wat spreekt je hierin aan? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Vraag 3: heb je online wel eens een comment of post niet geplaatst omdat je bang 

was voor de reactie van anderen? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Hamvraag 

Welke typische ondernemerseigenschappen scoor je voor je gevoel nog niet 

voldoende op? 

Laten we het er samen eens over hebben! Boek vandaag nog jouw gratis 

Ondernemen voor Coaches Peptalk (30 minuten via video chat) geen tijd te 

verliezen, we duiken gelijk jouw grootste uitdaging in! 

GA NAAR https://calendly.com/ondernemenvoorcoaches/peptalk en kies direct in 

mijn agenda een datum en tijdstip dat jou uitkomt. 
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