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die jij vandaag nog 
aan je medewerker kunt stellen



Wat goed dat je dit e-book

gedownload hebt! 

Dat betekent dat j i j  je

medewerkers wilt ontwikkelen.

Als leidinggevende is dat een

van je belangrijkste taken.  

Lukt het jou om het goud in je

mensen naar boven te halen,

dan voelen ze zich gezien,

blijven ze gemotiveerd en

worden productiever. Het stellen

van krachtige coach-vragen is

daarin een belangrijke sleutel !   

.

W
ELKO

M
!

Het voelt alsof j i j  keihard aan

het werk bent, aan het trekken

en duwen, maar de boel maar

niet in beweging komt.

Wat goed
d a t  j e  d i t  e - b o o k  l e e s t !

D a t  k a n
a n d e r s !  

Het kan soms lastig zijn om

mensen te motiveren. Misschien

voel j i j  je weleens onbekwaam

of machteloos .  Je hebt geen

idee aan welke knoppen je moet

draaien. Je wilt leidinggeven

vanuit vertrouwen, maar je

medewerker laat niet het

achterste van zijn tong zien en

het lukt je niet om dat te

doorbreken.  
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En precies daar komen

coachskills om de hoek kijken!

Wil jij:  

>> Precies de juiste tools in

handen hebben om jouw

medewerkers te coachen op

persoonlijke ontwikkeling? 

>> Een cultuur van groei creëren in

jouw team, door te investeren in

kwetsbaarheid èn uitdaging?

>> Leidinggeven op basis van

vertrouwen en gelijkwaardigheid?  

Investeer dan in een coachende

leiderschapsstijl! 
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Ik ervaar het als een enorm voorrecht 
om als coach met iemand op te lopen. 

 
Als iemand zich kwetsbaar opstelt en 

met mij naast zich uitdagingen durft aan te gaan,
maakt mij dat heel nederig en dankbaar. 



Hallo! 
I k  b e n  T i n e k e  W u i s t e r

O
VER M

IJ

Wat mij raakt is dat ik van

dichtbij gezien heb hoe hoog de

prijs is van een uitvallende

medewerker. Voor hemzelf, zijn

omgeving (thuis en op het werk)

en ook voor het bedrijf .  Het is

voor iedereen winst als we een

energielek eerder opmerken,

mensen helpen weer in balans te

komen en met plezier hun werk

te doen. Daarmee voorkomen we

veel ellende.

Leiderschapservaring

opgedaan in mijn werk bij

LEF Navigators, waar ik ook

jarenlang leiders mocht

trainen & coachen  in

persoonlijke en

leiderschapsontwikkeling.

Daarnaast heb ik bij LEF alle

coaches opgeleid. 

Ik ben Tineke Wuister. Enorm

gepassioneerd om het beste uit

jou te halen, zodat jij  kunt gaan

voor goud met jouw team .  

Lang geleden mijn carrière

begonnen als docente Frans

en jawel, anderen iets leren

zit er nog steeds in! 

Toegepaste Psychologie

gaan studeren en ruim 15 jaar

werkzaam geweest als

coach ,  gespecialiseerd in

loopbaan en stress- en burn-

outcoach. 

V o o r k o m e n  
i s  b e t e r  d a n
g e n e z e n !  
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Daarom heb ik mijn werkveld

verlegd naar jou als

leidinggevende. 

O
VER M

IJ

Inzetten op vitaliteit  en persoonlijke

ontwikkeling  is daarbij cruciaal! 

Een coachende leiderschapsstijl

helpt je bij uitstek om dat te doen. En

het geeft ook nog eens enorm veel

voldoening  als je ziet dat je daarmee

echt verschil maakt in de levens van

de mensen die jou zijn toevertrouwd!  

Allereerst door jouw eigen

voorbeeld.  Hoe goed zorg ji j  voor

jezelf? Hoe bevorder j i j  jouw eigen

vitaliteit? Jij zet de toon!

Ten tweede is het werkklimaat

enorm belangrijk. Sociale

ondersteuning, goed leiderschap,

een gevoel van autonomie, een

passend uitdagende taak,

erkenning en waardering en een

goed salaris zijn factoren die

bijdragen aan werkgeluk en

vitaliteit.

Jij als leidinggevende speelt een

belangrijke rol in het werkgeluk en

de vitaliteit van je medewerkers!

  

I k  z i e  j o u  a l s
s l e u t e l f i g u u r
a l s  h e t  g a a t
o m  h e t
w e r k g e l u k
v a n  j e
m e d e w e r k e r s !
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Ik geloof
d a t  h e t  m o g e l i j k  i s  . . .

 

. . . d a t  m e n s e n
l a n g d u r i g  b e v l o g e n

h u n  m i s s i e  l e v e n ,  
m i t s  z e  d a t  d o e n  

b i n n e n  g e z o n d e
g r e n z e n  

e n  
v a n u i t  e e n  s t e v i g

g e w o r t e l d e
i d e n t i t e i t .  

8



De kracht

van coachend leiding geven 

H e t  d o e l  v a n  d e  c o a c h  i s  
d a t  D E  A N D E R  h e t  w e r k
d o e t ,  d a a r  v e e l  v a n  l e e r t  
e n  h e t  n o g  l e u k  v i n d t  o o k !   



D
E KRACH

T

Het woord ‘coach’ komt van een

oud-Engels woord, dat ‘koets’

betekent. Een voertuig dat

mensen van A naar B brengt.

Dat doe je dus als coach: j i j

helpt mensen om van A (huidige

situatie) naar B (gewenste

situatie) te brengen. Dat doe je

NIET door te duwen of trekken,

NIET door suggesties, adviezen

of de juiste antwoorden te

geven. Dan ben  JIJ  vooral heel

hard aan het werk. En daar leer

JIJ vooral veel van. 

 

De kracht
v a n  c o a c h e n d  l e i d i n g g e v e n

Ken  j i j  je mensen. Je weet

waar ze goed in zijn en

benoemt dat;

Geef je niet de juiste

antwoorden, maar stel je de

juiste vragen .  Daarmee zet j i j

je medewerker aan het

denken & aan het werk; 

Luister je met aandacht en

opmerkzaamheid (ook naar

wat er niet wordt gezegd); 

Durf je te delegeren .

Daardoor geef j i j  je mensen

de ruimte om te groeien en

verantwoordelijkheid te

nemen. Met jouw begeleiding

natuurlijk! 

Als coachend leidinggevende: 
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Het doel van een coach is dat 

de ander het werk doet, daar

veel van leert en het nog leuk

vindt ook! 

Coachend leidinggeven doe je niet per se om er zelf beter van te

worden, al maakt het je werk een stuk leuker. Daarin past het

helemaal binnen een levensstijl van dienend leidinggeven, waarin

je de ander belangrijker acht dan jezelf. (Fil .  2:3) Jij bent het goud in

jouw mensen naar boven aan het halen! Hun succes is immers jouw

succes! 



De mindset
van een coach 



M
IIN

D
SET

V R A A G :  

Wat is coaching NIET: 

- werken vanuit een meester-leerling relatie. Dat noem je supervisie .  

 - werken vanuit een arts-patiënt relaties. Dat noem je hulpverlening .  

 - werken vanuit een deskundige-onwetende relatie. Dat noem je

advies .  

De mindset
v a n  e e n  c o a c h  

"Klinkt mooi: coachend leidinggeven",

aldus Dennis. "Maar ik heb gemerkt dat er

een addertje onder het gras zit. Coachend

leidinggeven begint bij mij .  Het was ècht

anders dan wat ik normaal deed. Een paar

trucjes aanleren kan iedereen, maar

persoonlijk was mijn grootste struggle de

mindset van een coach te ontwikkelen!"

 zonder oordeel  en 

vanuit een houding van

gelijkwaardigheid  

partner bent in de groei van

de ander. 

Een coach zijn betekent dat je

En daarom nodig je hem uit tot

radicale openhartigheid en

kwetsbaarheid. 

K u n  j e  d i t
ü b e r h a u p t  w e l
d o e n  a l s
l e i d i n g g e v e n d e ?
W a n t  j e  b e n t  u i t e i n d e l i j k  o o k
w e e r  d e g e n e  d i e  b e o o r d e e l t …  
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WAT DAN? 

3. Nadenken over je beloningssysteem. 

Wat belonen jullie eigenlijk precies in de organisatie? Wanneer krijg

je een compliment, promotie of bonus? Beloon je Prestaties of

Groei? Beloon je Individuele of Teamprestaties? 

1.Bouwen aan een cultuur van 

kwetsbaarheid.  

Waarbij je ALLEBEI gelooft dat

je beter bouwt op de ruïnes van

de werkelijkheid dan op de

muren van de schone schijn. En

waarin je ALLEBEI iets van jezelf

laat zien. 

2. Veiligheid en vertrouwen.  

Dat betekent dat fouten maken

mag en dat je niet afgerekend

wordt op je openhartigheid… Het

betekent ook dat je er als

leidinggevende vanuit gaat dat

niemand naar zijn werk komt om

uit zijn neus te eten. Oftewel: je

gaat uit van de beste intentie

van je medewerkers!
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I k  g e l o o f  a b s o l u u t  d a t  h e t  k a n ,
m a a r  d a t  e r  w e l  w a t  v o o r  n o d i g  i s .  

O P D R A C H T :
Hoe zou jij in drie kernwoorden de cultuur in jouw bedrijf/organisatie

omschrijven? 

Denk eens na over jullie beloningssysteem. 

1.

2.

>> Wat voor cultuur creëren jullie eigenlijk met je beloningssysteem? 

>> Is dat ook de cultuur die je wilt? 



Wat maakt
een coachvraag krachtig?  



VRAAGWat maakt
e e n  c o a c h v r a a g  k r a c h t i g ?  

"Ik doe al een tijdje mijn best om met meer

aandacht naar mijn medewerkers te luisteren

en ze zelf in beweging te laten komen. Maar ik

weet soms gewoon niet hoe ik dat moet doen.

Ik kan ideeën aandragen, suggesties geven,

vragen stellen, maar het lijkt niet aan te slaan.

En dan ga ik toch maar weer gewoon simpel

taken verdelen. Hoe doorbreek ik dit?"
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M A R J O N

M e n s e n  w i l l e n  w è l  v e r a n d e r e n ,  
m a a r  n i e t  v e r a n d e r d  w ò r d e n !  

Zodra je medewerker druk voelt, kan hij of

zij in de weerstand gaan. Of hij is zo

sociaal wenselijk, dat hij 'ja' zegt omdat jij

nu eenmaal de baas bent, maar van

binnen heel hard 'nee' denkt'!

Wat super belangrijk is, is dat je krachtige,

uitnodigende vragen stelt. 

Maar wat maakt een vraag nou krachtig? 



VRAAG

Het vergroot de autonomie van je medewerker. 
Goede vragen helpen hem te reflecteren, zich bewust te worden van zijn verlangens en een
keuze te maken.

 
Het bevordert zijn competentie. 

Een goede vraag laat je medewerker anders kijken naar zijn uitdagingen. Belemmeringen zitten
vaak in ons denken en als we anders gaan kijken ontstaan er nieuwe mogelijkheden.  

 
Het brengt patronen aan het licht. 

Een goede vraag kan een 'Aha erlebnis' zijn. Ineens valt er een kwartje en snapt je medewerker
hoe dingen samenhangen. 

 
Het geeft helderheid.

Goede vragen brengen structuur in de chaos. Ineens is het helder wat de kern van het
probleem is en wat je kunt doen. 

 
Het vergroot zijn creativiteit. 

Een out of the box vraag zet in het brein neurale netwerken in gang waardoor je medewerker
creatiever en meer probleemoplossend kan nadenken.

... is een open vraag. 
Dus geen vraag die je met ja of nee kunt beantwoorden, maar eentje die uitnodigt
om te vertellen. Hierbij gebruik je vraagwoorden als 'wat', 'hoe', 'wanneer', 'waar'? 

Vraag liever niet: 'Werd je collega toen boos?'
Maar: 'Hoe reageerde je collega?'

... helpt je het denkproces van de ander in beeld te krijgen.  
Vermijd daarom liever 'waarom'-vragen. Daardoor krijgt de ander het gevoel zich
te moeten verantwoorden, terwijl je vaak eigenlijk wilt weten hoe iemand ergens
toe is gekomen. 

Vraag liever niet: 'Waarom deed je dat?'
Maar: 'Wat maakte dat je die beslissing nam?'

... opent een nieuw perspectief.
Sommige vragen dagen je medewerker uit om verder te denken dan waar hij nu is.
Die vragen zijn vaak heel krachtig, omdat ze ineens een nieuwe horizon openen.
Daardoor gaat hij denken in mogelijkheden en kansen. 
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EEN KRACHTIGE COACHVRAAG: 

... wordt respectvol gesteld.
Daarmee bedoel ik:   - vanuit een niet-oordelende houding

- als een OEN (Open, Eerlijk en Nieuwsgierig)
      - uitgaande van de beste intenties van de ander

Dit is het EFFECT van een krachtige coachvraag:

Tot zover de theorie. 

Dan is het nu tijd voor de praktijk! 



Goede vragen leren stellen is een kunst. 
En oefening baart kunst. 

Zie elk gesprek dus als een oefening en stel
net één vraag meer dan je normaal zou doen!



21 krachtige
coachvragen



21 krachtige
c o a c h v r a g e n

21 VRAG
EN

#2. WAAR WIL JE NAARTOE? 
De wijsvinger wijst vooruit: 'Welke richting wil je op?' Daardoor blijft je medewerker niet
hangen in het hier en nu. Je nodigt hem uit verder te denken, te kijken naar wat er mogelijk
is en koers te bepalen.  

#1. WAAR BEN JE TROTS OP?  
De duim staat voor 'Waar ben je trots op of dankbaar voor?' Een prachtige startvraag, die je
medewerker helpt om positief en waarderend terug te kijken op zijn functioneren. Daarbij
komen er positieve emoties vrij ,  die het vecht-of-vlucht-mechanisme uitschakelen en
eventuele verborgen stress- of angstreacties verminderen aan het begin van je gesprek. 

#3. WAAR BAAL JE VAN? 
Er zijn alti jd frustraties en teleurstellingen. Geef j i j  hier geen ruimte aan, dan gaan ze etteren
en worden ze besproken in de wandelgangen.. .  Door je medewerker te helpen er woorden
aan te geven, erken je zijn gevoel en kunnen jullie erover in gesprek, door bijvoorbeeld jouw
kant van het verhaal te vertellen of constructief te zoeken naar een oplossing. 

De vinger waaraan de trouwring gedragen wordt, vraagt naar wat echt belangrijk voor je
medewerker is. Hier kom je op het vlak van zijn waarden of missie. Lukt het jullie dit te
verbinden aan de missie en waarden van de organisatie, dan levert dat een sterke match en
veel positieve energie op, juist omdat dit zo diep zit bij de ander. 

#4. WAAR BLIJF JE TROUW AAN? 

#5. WAAR WIL JE IN GROEIEN? 
De pink is de kleinste vinger en staat voor 'Waar wil je in groeien?'. Deze vraag laat de ander
nadenken over zijn ambities en groeiwensen. Dat is super krachtig! Daardoor gaat de ander
eigenaarschap nemen voor zijn eigen persoonlijke ontwikkeling. 
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De eerste vijf vragen zijn de 'hand'-vragen, makkelijk te onthouden doordat je alle vingers van
de hand gebruikt. Dit zijn mooie vragen aan het begin of einde van een jaar. 



21 VRAG
EN

#9. WAT IS HET BESTE, SLECHTSTE &
MEEST REALISTISCHE SCENARIO? 
Ook deze vraag helpt mensen die goed zijn in doemscenario's en piekeren. Zij gaan vaak
automatisch uit van het slechtste scenario. En als j i j  je iets levendig voorstelt, dan is dat voor
je brein net zo reëel als de werkelijkheid! Je kunt dat doemscenario dus gaan geloven alsof
het de waarheid is. Door ook te vragen naar 'wat is het beste scenario?' en je medewerker te
helpen zich dàt levendig voor te stellen, komt er een veel positiever toekomstbeeld op zijn
netvlies te staan. Door daarna te vragen wat het meest realistische scenario is, help je
mensen om te bedenken dat de werkelijkheid vaak ergens tussen doem en droom in zit. 

Soms zie je de ogen van je medewerker vochtig of juist fel worden. Je neiging kan dan zijn
om zo snel mogelijk te sussen, om de medewerker (of jezelf) te beschermen voor heftige
emoties. Maar: waar emoties zichtbaar worden, daar gebeurt iets! Daar krijg je een kijkje in
het hart. Emoties zijn niet iets om bang voor te zijn. Vraag er juist even op door. Je hoeft er
niet gelijk iets mee: gewoon luisteren en begrijpen is vaak voldoende voor de ander om zich
gezien en gehoord te voelen. 

#7. WAT RAAKT JE DAARIN? 

#8. WAAR BEN JE BANG VOOR? 
Zodra ji j  je medewerker iets hoort zeggen als ' ik weet niet of ik dat durf' of ' ik kijk er
tegenop' of 'oei, spannend!', kun je deze vraag stellen. Heel vaak blijkt er een angst onder te
zitten. Alleen al het uitspreken ervan, kan de ander helpen om in te zien dat het 
 waarschijnli jk wel meevalt, of om te bedenken wat hij nodig heeft. 
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De volgende zes vragen helpen je om te exploreren wat er op dit moment speelt bij je
medewerker en daarin tot de kern te komen. 

Een mooie open startvraag, die wat gerichter is dan 'Hoe is het met je?'. Die laatste kun je
trouwens beter zo stellen: 'Hoe is het vandaag met je?' Dat maakt hem vaak behapbaarder
en beter te beantwoorden. Maar de vraag 'Wat houdt je bezig?' focust direct  op wat
belangrijk is voor je medewerker. Open dus, maar wel gelijk to the point. 

#6. WAT HOUDT JE BEZIG? 

#10. WAT IS DE KERN?
Vaak ben je als gesprekleider heel druk deze vraag voor onszelf te beantwoorden. "Pfoeh, hij
vertelt zo veel, waar gaat het nou eigenlijk precies om?" Leg die vraag gewoon eens terug:
Wat is voor jou het belangrijkste van alles wat je gezegd hebt? 

#11. WAT IS GOD AAN HET ZEGGEN? 
Als je medewerker ook gelovig is, dan is dit een prachtige vraag. Je kunt hem ook zo stellen:
'Waar heeft God je bij bepaald de afgelopen tijd?', als je medewerker niet zo bekend is met
God die 'spreekt' .  Deze vraag koppelt de alledaagse werkelijkheid direct aan de
geloofsbeleving en dat voegt alti jd een extra dimensie toe aan het gesprek. 



21 VRAG
EN

#13. STEL JE BENT EEN JAAR VERDER 
. . .  EN JIJ HEBT EEN TOPJAAR ACHTER DE RUG. HOE ZIET HET ER DAN UIT? WAAR BEN JIJ
TEVREDEN OVER? WAT HEB JIJ GEDAAN OF JUIST NIET GEDAAN? 

Met deze vraag laat je je medewerker zijn gewenste toekomst beschrijven. Dat is de motor tot
verandering. Hoe helderder het plaatje is, hoe beter iemand er naartoe kan werken. Het is vaak
makkelijker om vanuit de toekomst terug te kijken dan vanuit het nu vooruit te kijken. Ervan
uitgaande dat je een topjaar tegemoet gaat, wat is dan jouw bijdrage geweest? Deze vraag
laat je medewerker te dromen over een positief scenario, over een hoopvolle toekomst, in
plaats van over alles wat niet kan, over leeuwen en beren.. .

#14. WELKE BIJDRAGE WIL JIJ LEVEREN?  
Aan je collega's, de klanten, de maatschappij? Deze vraag is bij uitstek geschikt voor iemand
die nadenken over persoonlijke ontwikkeling maar soft gedoe vindt. Prima, maar je bent hier
wel om een bijdrage te leveren. Wat is die dan? (En vervolgens vraag je natuurlijk door: wat
heb ji j  daarvoor nodig?) En voilà, je bent alsnog waar je wezen wilt. . .  
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Deze vijf vragen kun je stellen om de horizon van je medewerker te vergroten en een
nieuw perspectief te creëren. Je laat hem 'dromen'. 

#12. WAT ZOU HET MEESTE VERSCHIL
MAKEN ALS DAT ZOU VERANDEREN?   
Ook deze vraag gaat naar de kern, maar voegt een extra element toe: er kan iets veranderen!
Dat creëert hoop en het blijkt voor de ander soms iets heel anders te zijn dan wat j i j  denkt.
Door te starten bij wat voor je medewerker voelt de grootste potentiële verandering, neem
je hem serieus en verzeker je je van zijn inzet. Het is namelijk iets wat hij zelf graag anders
zou zien. 

#15. ALS FALEN NIET BESTOND...
WAT ZOU JE DAN GAAN UITPROBEREN OF DOEN? 

Och, we laten ons toch zo vaak tegenhouden door faalangst. Deze vraag omzeilt even alle
beperkingen en laat je medewerker volop dromen. Het kan zomaar zijn dat er daardoor een
perspectief ontstaat waarover hij zo enthousiast wordt, dan hij toch stappen gaat zetten.. .

#16. WAT ZOU JIJ GEWELDIG VINDEN OM
DE KOMENDE DRIE JAAR TE CREËREN? 

Deze vraag legt het perspectief wat verder weg en nodigt je medewerker uit groot te
denken en zijn visie te delen of ontwikkelen. Hij gaat bedenken waar hij op de lange termijn
voor wil gaan, om vervolgens te bedenken welk stapje of strategie op de korte termijn hem
zal helpen om daar te komen.  



21 VRAG
EN

#18. WAT ZOU ER GEBEUREN ALS JE
DIT DOEL HAALT? 

. . .  EN WAT ALS JE HET NIET HAALT?
 

Deze vraag helpt je medewerker te zien of zijn doel echt een doel  is of slecht een middel tot
iets groters. Daarnaast brengt de tweede vraag het 'nachtmerriescenario' in beeld: als je hier
nìet aan gaat werken, in welke 'nachtmerrie' kom je dan terecht? Hoe erger die nachtmerrie is,
hoe groter de motivatie om aan het doel te werken. 
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De volgende vijf vragen kun je stellen om je medewerker uit te dagen om zijn droom
om te zetten in kleine stapjes. Dream big, start small. 

#17. WELK STAPJE KUN JIJ ZETTEN 
OM JE DOEL TE BEREIKEN?
 

Now we're talking! Dromen is belangrijk en inspirerend, maar pas als we stappen gaat zetten
gaat er daadwerkelijk iets veranderen. Sommige medewerkers zijn dromers, andere meer
doeners. Die gaan nu helemaal aan! SMART-doelen helpen om echt in actie te komen! 

#19. HOE BELANGRIJK IS DIT VOOR JOU? 
EN VOOR JE OMGEVING? 

Wil je iets ècht, dan komt er een enorme kracht vrij .  Wilskracht, noemen we dat. Maar dan
moet iets wel echt belangrijk voor je zijn. Is dat niet zo, dan zul je er niet vol voor gaan. Door
deze vraag kom je erachter of je medewerker zich echt aan een doel wil verbinden. Hoe
belangrijker het voor hem en zijn omgeving is, hoe meer zijn hart erin zit. 

#20. MET WELKE 6 DOELEN VOEG JIJ 
DE KOMENDE 6 WEKEN HET MEEST TOE AAN DE ORGANISATIE? 

Het stellen van 6 x 6 doelen (= 6 doelen voor 6 weken) helpt enorm om te focussen. Deze
vraag haalt je uit de to do-lijst, door te vragen naar wat echt toegevoegde waarde heeft. Dat
is misschien wel iets anders dan waar je nu je ti jd aan geeft. . .  Als je jouw medewerkers dit
elke zes weken laten doen in een vast subteam van 3 of 4 personen, kunnen ze met elkaar
meedenken en elkaar accountable houden. 

#21. ALS JE HIER JA TEGEN ZEGT,
WAAR ZEG JE DAN NEE TEGEN? 

We kunnen niet alles. Als onze caseload vol zit en we krijgen er iets extra's bij ,  moet er ook
iets vanaf. En soms betekent kiezen voor een focus automatisch dat andere dingen die we
doen er niet meer bij passen. Deze vraag helpt je medewerker om echt te kiezen en de
consequenties te aanvaarden. .  



Ten slotte
5 tips



TIPS

1.LET OP JE INTONATIE

Mijn ervaring is dat je 'vraagtechnisch' alles 'fout' kan doen, maar als
je intonatie uitnodigend en nieuwsgierig  is, dan voelen mensen zich
alsnog welkom om eerlijk en kwetsbaar te zijn. Let dus op hoe  je iets
vraagt. Stel een vraag met een open blik en laat je toonhoogte
omhoog gaan aan het einde van de vraag. Cést le ton qui fait la
musique.. . !  

Ten slotte
 5  t i p s
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2. LEUN OP JE INTUÏTIE

Ook al is het soms nodig of behulpzaam om een nieuwe vaardigheid
te leren, vergeet niet dat je al heel veel weet .  Als je in een
leerproces zit om coachend leiding te geven, kan je daar zo druk
mee zijn, dat je ti jdens een gesprek alleen maar druk bent je
volgende goede vraag te stellen. Neem soms ook even afstand en
observeer: Wat zie je en wat zegt je intuïtie nu? 

3. LAAT DE ANDER HET WERK DOEN

Het idee van coaching is niet dat JIJ al het werk doet. Soms helpt het
enorm om gewoon even achterover te leunen en te bedenken: wat
wil ik nou eigenlijk weten? Bijvoorbeeld: wat is de kern van het
probleem? Of: waarom ervaart de ander dit nou als een probleem?
Daar kun ji j  heel hard over gaan nadenken, tot je een lumineus idee
hebt, maar stel die vraag gewoon en laat de ander jouw vraag
beantwoorden. 

4. LEER STILTES HANTEREN

Als je een vraag hebt gesteld, geef de ander dan de ruimte om even
na te denken en te antwoorden. Soms, als het even stil is, kun je dat
als ongemakkelijk ervaren en ga je zelf maar weer praten. Leer
minimaal 10 seconden stilte te laten vallen. Dat voelt voor jou
misschien heel lang en oncomfortabel, maar voor voor een introverte
collega is dat heel heilzaam .  



TIPS

5.LUISTER NAAR GODS AANWIJZIGINGEN

Ik geloof dat God net zo graag als j i j  wil dat de ander steeds meer
ontwikkelt en floreert. En Hij kent je gesprekspartner als geen ander.
Stem dus vooraf, ti jdens en na afloop van het gesprek af op Hem,
vraag om zijn wijsheid en inzichten en spreek woorden van leven! 
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N
EXT STEP

Zeker, de juiste vragen stellen is

hartstikke belangrijk! En ik hoop dat

je daar lekker mee aan de slag gaat

en dat het jou en je medewerkers

veel brengt! 

Maar j i j  weet net zo goed als ik dat

als j i j  een e-book downloadt, dat nog

niet betekent dat j i j  morgen op de

werkvloer iets anders doet. . .  Was dat

maar waar! Of je stelt een super

goede vraag, maar de ander reageert

heel anders dan je verwachtte.. .  Om

echt coachend leiding te geven heb

je oefening nodig! Reflectie en

feedback. Soms een spiegel,

aanmoediging of juist een liefdevolle

schop onder je kont. 

Het is mijn ervaring dat je

vaardigheden het beste leert door er

echt in te gaan investeren!

Leiderschap leer je niet uit een

boekje, maar door te doen (70%), te

reflecteren (20%) en te trainen (10%). 

Is het tijd
v o o r  d e  n e x t  s t e p ?  
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L e a d e r s h i p  
i s  n o t  a b o u t
t i t l e s ,
p o s i t i o n s  o r
f l o w c h a r t s .  
I t  i s  a b o u t
o n e  l i f e
i n f l u e n c i n g
a n o t h e r .  

- J o h n  C .
M a x w e l l



N
EXT STEP

jouw medewerkers te coachen ,  zodat zij het werk gaan doen in plaats

van ji j .  Je leert zorgeloos delegeren. Dat zorgt dat jouw focus helder is,

j i j  veel relaxter bent en voelt dat je de juiste dingen doet! 

stress vroegtijdig herkennen bij je medewerkers en hen daarop te

coachen. Je leert ze in hun kracht zetten, zodat zij met meer plezier en

motivatie betere prestaties gaan leveren.

En, we beginnen bij jouzelf :  bij jouw eigen carrière en vitaliteit. Daar

coach ik jou in, zodat je weet hoe het voelt en ook ji jzelf weer helemaal

vitaal en happy bent in je werk èn helder hebt waar j i j  over vijf jaar zou

willen zijn! 

Ik train ambitieuze christelijke managers in coachend

leiderschap, met de focus op vitaliteit en doen waar je goed in

bent. 

In mijn jaarprogramma 'Ga voor Goud' leer j i j :  

Heb jij interesse? 

Dan kom ik graag met je in

gesprek! Stuur een berichtje

naar hallo@tinekewuister.nl of

via het contactfomulier. 

T i n e k e  
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G r o e t j e s ,   

Voel jij  dat het tijd is om te groeien in jouw leiderschap? 

Om de next step te doen? 

DAT KAN!

https://tinekewuister.nl/contact/

