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Coaching

Coach:
Ik ben je tijdelijke
reisgenoot. Jouw 
belevingswereld
staat centraal. Soms
loop ik voor je en leid
ik. Meestal loop ik naast je
en ben ik er als je zelf de weg 
vindt. Af en toe loop ik achter
je en geef ik een duwtje bij
een belangrijke stap.

Coachee:
Ik vind het leuk 

om deze spannende 
ontdekkingsreis met
je te ondernemen. Ik

ben nieuwsgierig, heb 
vertrouwen en voel me 

veilig. Ik zal zelf mijn weg 
moeten vinden en ik kom 

alleen waar ik wil zijn als ik 
zelf de nodige stappen zet. Ik 

wil leren mijn eigen gids te zijn.



Verschil maken door wie je bent

ZIN hebben

Zin krijgen

Zin geven

Bron: Authentieke Inspiratie
Rien van Leeuwen 2002



Hoe?Basishouding

Open stellen
Loslaten
Positieve bedoeling

Alles is er al
Begin bij jezelf
Stip op de horizon

Wat kan ik goed
Wat vind ik leuk
Mijn volgende stap

Frustratie
“tevergeefs”
-focus: de kloof

Inspiratie
“leven inblazen”
-focus: het geheel

Motivatie
“ in beweging zetten”
-focus: de brug

Zin krijgen
Frustratie, Inspiratie en Motivatie

Zin hebben

Zin krijgen

Zin geven

VERWACHTING

REALITEIT



Beleving

De wereld waarin ik leefDe wereld die ik beleef



De kaart is niet het gebied
en iedereen heeft een andere kaart

Een voorbeeld van Googlemaps

§ Details worden 
weggelaten, vervormd 
of gegeneraliseerd



Oefening blind begeleiden

§ Groepjes van drie ( waarnemer, begeleider en “blindganger”)
§ Doorloop het parcours zonder geluid te maken

Evalueer:
1. Hoe heeft de blindganger het ervaren
2. Hoe heeft de begeleider gestuurd/begeleid/gecommuniceerd
3. Welke basishouding en overtuigingen hebben beiden
4. Wat gebeurt er in het proces van begeleiden
5. Hoe gaan beiden om met onzekerheid



Oefening selectief kijken (panorama blik)

§ In duo’s: ga tegenover elkaar staan
§ De waarnemer kijkt de ander in de ogen
§ De ander plaatst beide handen tegen de oren
§ De waarnemer blijft zowel de ogen als beide 

handen zien terwijl de ander de handen in een 
rechte lijn zo ver mogelijk van het hoofd 
beweegt



Waarneming

Kinesthetisch

Auditief

Visueel

Smaak
Geur

“intuitie” 



Kinesthetisch

§ Kinesthetisch ingestelde mensen 
hebben een interne belevingswereld 
met gevoelens, indrukken, 
beweging en emoties. 

§ Ze communiceren en leren vanuit 
ervaren, door te doen en zijn 
overwegend geassocieerd. 

§ Ze vinden het soms moeilijk om iets 
onder woorden te brengen of te 
duiden.



Auditief

§ Auditief ingestelde personen praten 
langzamer en denken in geluiden en 
stemmen. 

§ Hierdoor kunnen ze het gesproken 
woord gemakkelijk in zich opnemen, 
maar mist vaak het overzicht.

§ Ze kunnen zich associëren en 
dissociëren met hun 
belevingswereld, maar hebben 
soms moeite met emoties en 
inleven.



Visueel

§ Visueel ingestelde mensen denken 
in beelden, kleuren en indrukken. 

§ Ze praten snel en leren het beste 
vanuit visuele informatie. 

§ Ze bekijken alles vanuit vele 
gezichtspunten en kunnen zich 
zowel associëren als dissociëren. 

§ Ze hebben moeite met het 
aanvoelen en inleven van emoties.


