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PERSOONLIJKE COACHING

JP Loopbaandiensten beschouwt coaching als een
belangrijke vorm van personeelsontwikkeling, gericht
op het beter verrichten van de functie. Het is een
optimaal op het individu toegesneden vorm van
professionele ondersteuning bij de werkuitvoering. In
die zin is het een belangrijk middel tot human resource
development. Aanleiding voor coaching is vaak de
wens tot persoonlijke en/of professionele ontwikkeling.
Ook problemen of een crisis in het beroepsmatig
functioneren leiden vaak tot de behoefte aan
begeleiding door een externe, onafhankelijke coach.

Coaching als ontwikkelinstrument
Coachen is gericht op het leren omgaan met
persoonlijke werkblokkades, het vergroten van het
zelfsturend vermogen, het benutten van de eigen
competenties om afgesproken doelen te realiseren
en het omgaan met veranderingsprocessen. Het
voordeel van een externe coach is dat deze richting
kan geven aan de persoonlijke ontwikkeling of
probleemoplossing vanuit het persoonlijk belang
van
de
gecoachte.
In
een
sfeer
van
vertrouwelijkheid,
betrokkenheid
en
respect
ontstaat ruimte en stimulans voor groei.
Voor wie is coaching belangrijk?
Ieder die zijn functioneren wil verbeteren of zijn
welbevinden wil vergroten kan zinvol gebruik
maken van coaching. Vrijwel iedereen heeft van tijd
tot
tijd
behoefte
aan
een
professionele
“buitenstaander” die uitdaagt, stimuleert en
spiegelt.
Dus,
leidinggevenden,
zelfstandige
professionals, staffunctionarissen en medewerkers,
zij allen kunnen baat hebben bij coaching.
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Situaties waarbij coaching wordt ingezet
De persoon met een coachingsvraag merkt dat:
- hij/zij niet voldoende effectief communiceert
- hij/zij minder plezier heeft in het werk
- hij/zij moeite heeft met prioriteiten stellen of
keuzes maken
- hij/zij conflicten vermijdt
- een goede “fit” met de organisatie ontbreekt
- hij/zij onzekerheid ervaart in een nieuwe functie
- hij/zij moeite heeft met effectief leiding geven
Resultaten van coaching
Voorafgaand aan een coachingstraject worden
afspraken gemaakt over doelen en resultaten, met
de deelnemer en met de betrokken manager of
opdrachtgever.
Resultaten van coaching kunnen zijn:
- verstevigd leiderschap
- vergrote persoonlijke effectiviteit
- re-integratie na ziekte
- voorkomen van burn-out
- geslaagde functieverandering
- doelgerichte communicatie
- verbeterde presentatie
De coaches
JP Loopbaandiensten werkt alleen met zeer ervaren
senior-coaches. Het is belangrijk dat coach en
gecoachte goed op elkaar aansluiten. Er wordt dan
ook pas besloten over de start van een traject na
een oriënterend kennismakingsgesprek. Dit gesprek
is uiteraard kosteloos.

Hoe ziet een coachingstraject eruit?
Coaching is persoonlijk maatwerk. Gedurende een
periode van drie tot zes maanden zijn er op
regelmatige basis coachingsessies, waarin gewerkt
wordt aan vooraf geformuleerde persoonlijke
doelstellingen. Gedurende de coaching wordt
gebruik gemaakt van een mix van methoden,
afkomstig uit consultancy, begeleiding, training en
management. Er worden diverse werkvormen
gebruikt zoals reflectie, feedback, rollenspel,
simulatie en casuïstiek.
Intake
Tijdens het intakegesprek wordt de vraagstelling
geformuleerd en een beeld gevormd van de functie,
de organisatie en de persoonlijke kwaliteiten van de
deelnemer. Tevens wordt aandacht geschonken aan
de leermotivatie. Op basis van de intake stellen
coach en gecoachte samen een plan van aanpak op,
waarin de doelen, de inrichting en het verloop van
het coachingtraject worden beschreven. Met de
deelnemer en de opdrachtgever in de organisatie
wordt afgestemd wat het resultaat van de coaching
dient te zijn. Indien het plan van aanpak specifieke
elementen
bevat,
worden
deze
separaat
meegenomen in de offerte.
De coachingssessies
Gedurende een afgesproken periode zijn er
regelmatig coachingssessies, waarin wordt gewerkt
aan de geformuleerde persoonlijke leerdoelen.
Praktijksituaties worden geanalyseerd en er wordt
met alternatieven geoefend. Communicatie en
presentatie zijn daarbij aandachtpunten. In een
continu ontwikkelingsproces werkt de deelnemer
aan de integratie van denken, voelen en handelen,
zodat
hij/zij
een
breder
gedragsrepertoire
ontwikkelt en zijn/haar “wendbaarheid” vergroot.

Specifieke elementen
Om het resultaat van coaching te versterken, kan
gebruik
gemaakt
worden
van
specifieke
instrumenten zoals het ontwikkelassessment,
praktijkobservatie of coaching on the job.
Ontwikkelassessment
Een ontwikkelassessment of potentieelbepaling kan
worden ingezet bij vragen met betrekking tot de
capaciteiten, competenties, mogelijkheden en
affiniteiten van een persoon in het kader van diens
loopbaanperspectief.
Het
assessment
brengt
kwaliteiten en ontwikkelingsbehoeften in kaart,
waarbij er een relatie wordt gelegd met
competenties die voor de medewerker in de
toekomst belangrijk zullen zijn. Er wordt gebruik
gemaakt van psychologische tests, een interview en
een praktijksimulatie. Het geheel resulteert in een
advies gericht op persoonlijke en professionele
ontwikkeling.
Praktijkobservatie en coaching on the job
Het leerrendement van een traject kan aanzienlijk
vergroot worden door coaching in de realiteit van
de werkpraktijk te plaatsen. De coach observeert
de deelnemer in de gekozen praktijksituatie,
evalueert en coacht ter plaatse, via een ”time out”
of naderhand in de individuele sessie. Voorbeelden
van
praktijksituaties
zijn:
het
geven
van
presentaties, het houden van werkoverleg of het
voeren van een commercieel gesprek.
Oriënterend gesprek
Wilt u nader kennis maken met deze vorm van
begeleiding, of wilt u meer informatie? Neemt u dan
contact op om een afspraak te malen voor een
oriënterend gesprek.

Afsluiting en evaluatie
Op van tevoren vastgelegde momenten evalueren
coach en deelnemer de vorderingen van het
coachingproces. In de afrondingsfase doet de coach
aanbevelingen ten aanzien van de continuering van
het
persoonlijke
ontwikkelingsproces.
Indien
overeengekomen, vindt terugkoppeling en evaluatie
van het traject met de opdrachtgever plaats.
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