
WEER RUIMTE VOOR SPEELSHEID EN JE EIGEN IK  

Over de kracht van kwetsbaarheid in coaching 
 

Hanneke, die sinds 7 jaar werkzaam is als zelfstandig coach en trainer, was over haar rol als coach 

vaak onzeker, terwijl haar coachklanten heel tevreden waren. Door de training De kwetsbare 

coach van De Ondersteen is ze nu minder bezig met ‘de perfecte coach zijn’ en geeft ze haar eigen 

ervaring en kwetsbare kant een plaats in haar coaching. En dat levert veel op!  

Ankie nam deel aan dezelfde training. Zij begon twaalf jaar geleden als zelfstandig trainer en coach, 

na werkzaam geweest te zijn op de HR-afdeling van een multinational. Inmiddels heeft ze een 

goedlopende praktijk waarin ze zich met name bezighoudt met persoonlijke effectiviteit, leiderschap 

en teamontwikkeling. Zij volgde De kwetsbare coach bij Manu Busschots, nadat ze eerder een 

driedaagse training over teamontwikkeling volgde die hij gaf bij de SchoolvoorCoaching en tevens  

verschillende supervisiegesprekken met hem voerde. “Als zelfstandige merk ik dat het enorm 

belangrijk is om je eigen voeding te organiseren: de ene keer met een cursus of training, de andere 

keer met een langere opleiding. Manu’s werkwijze beviel mij zo, dat ik besloot nóg een training bij 

hem te volgen. Met De kwetsbare coach wilde ik weer gevoeligheid ontwikkelen voor mijn eigen 

kracht en valkuilen”.  

Hanneke hoopte de twijfels en onzekerheid over haar werk als coach weg te nemen:  “In mijn werk 

als HR-adviseur voor verschillende organisaties was ik eigenlijk altijd al met coaching bezig, maar dat 

deed ik vooral ongevraagd en dan had het niet de noemer coaching. Dan gaf ik mezelf de ruimte om 

het gewoon te doen en merkte ik dat mensen het heel prettig en zinvol vonden.” Toen ze in 2008 

voor zichzelf begon als trainer kwamen er steeds meer coachvragen op haar pad. Omdat het nu om 

formele coachtrajecten ging, maakte Hannekes onbevangenheid plaats voor onzekerheid en hoge 

eisen aan zichzelf. “Met de training hoopte ik meer mezelf te mogen en te durven zijn als coach”.  

 

Kwetsbaarheid en professionaliteit 

‘Gaan kwetsbaarheid en professionaliteit wel samen in de rol van coach?’, vroeg Hanneke zich voor 

de training af: “Ik kom in coaching vaak mensen tegen met een sterke interne criticus. Soms dacht ik: 

‘wie ben ik om jou te helpen met dit thema, want ik heb het zelf ook.’ Die criticus van mij had de 

overtuiging dat je als coach je eigen ervaringen niet deelt, want het gaat niet over jou. Door de 

training De kwetsbare coach heb ik ervaren dat het juist een meerwaarde kan hebben en ik meer te 

bieden heb als coach als ik ruimte geef aan mijn eigen ervaring en gevoelens.” Hanneke ervaart nu 

minder scheiding tussen de ‘mens Hanneke’ en de ‘professional Hanneke’, en dat levert veel op, voor 

de coachees maar ook voor haarzelf: “Door de herkenning haalt het muurtjes bij mijn klanten 

omlaag. En doordat ik toesta om als coach  meer van mezelf te laten zien en kwetsbaar te zijn, heb ik 

minder last van het strenge oordeel naar mezelf en geniet ik meer”.  

Speelsheid mág 

Zowel Hanneke als Ankie ontdekten tijdens De kwetsbare coach dat zij niet altijd genoeg oog hadden 

voor speelsheid in het coachen, en aandacht voor het moment. Hanneke: “Ik gaf mijn speelse kant te 

weinig aandacht. Ik stap nu meer in de ervaring en ik probeer meer uit. Er is ruimte voor het 



experiment, ik vertrouw op wat ik in huis heb zonder dat het gelijk resultaat moet opleveren”. Ook 

Ankie verloor zich regelmatig in scenariodenken: “Ik heb in de loop der tijd door verschillende 

trainingen meer vertrouwen gekregen dat ik met mijn persoon beweging en verbinding creëer, door 

in het hier en nu te handelen en niet steeds weer over mijn aanpak na te denken. Dat doe ik 

natuurlijk nog steeds wel, maar ik kan het steeds beter zien als mijn kracht dat ik vaak pas in het 

moment zelf ‘raak’  schiet. De training De kwetsbare coach is weer een stukje geweest in die 

ontwikkeling.” 

Feedback van andere coaches 

De kwetsbare coach is een training die je samen met andere professionals volgt. Dat kan best 

spannend zijn, zeker als je onzeker bent over je rol als coach. Maar voor Hanneke bleek het precies 

wat ze zocht: “Samen in de ervaring stappen en het thema kwetsbaarheid verkennen door het zelf te 

ondergaan was iets wat me direct aansprak in de opzet van de training. Met mooie, indringende en 

uitdagende werkvormen die je zelf als coach ook direct kunt gebruiken. Daardoor ervaar je zelf de 

kracht van kwetsbaarheid aan den lijve. Ik voelde me daarin heel erg gesteund door de aanwezigheid 

en feedback van mijn collega-coaches”. 

Ook Ankie waardeerde het erg om aan de slag te gaan met andere coaches. Door de indeling van de 

training, waarbij het Notice, Choose, Act-model werd gevolgd, werd het kleine beetje spanning van 

het begin snel weggenomen: “Het is toch kwetsbaar omdat je in een training met andere 

professionals zit. Maar het hielp dat de eerste dag vooral ging over waarnemen en observeren, en we 

pas de tweede dag meer op actie overgingen.”  Beide deelnemers kwamen erachter hoe belangrijk 

feedback van andere professionals is. Hanneke: “Het bevestigde dat ik als coach veel in huis had. Ik 

was mezelf daar nog niet zo van bewust, omdat ik zo bezig was met de perfecte coach te zijn”. Ook 

voor Ankie was het contact met de andere deelnemers een bevestiging: “Dat je je kwetsbaarheid 

inbrengt, en tóch positieve feedback krijgt van mensen. Dat is heel fijn. Daarnaast wordt er in de 

training ook veel individueel contact gemaakt met de deelnemers. Je kunt absoluut niet achterover 

hangen!”. 

En nu?  

De pilotversie van De kwetsbare coach duurde aanvankelijk twee dagen, en mocht nog net een dag 

extra krijgen van de deelnemers. “Het was best kort”,  vertelt Ankie: “maar wat je in die dagen doet, 

neem je mee in je gereedschapskist. Zo had ik na de training een lastige presentatie voor 60 

personen, in het Engels. Ik paste toen een van de oefeningen uit de training direct toe, waardoor ik 

bewust bezig kon zijn met mijn gedachten.” Ook voor Hanneke werd het effect van de training 

duidelijk merkbaar: “Ik werd me tijdens de training bewust van een patroon dat me in mijn rol als 

coach belemmerde. Ik kwam er achter dat dit patroon er voor zorgt dat ik mijn speelse kant in 

coaching weinig inzet. Dat heeft vooral na de training nog doorgewerkt: dat ik nu veel meer geniet 

van het coachen en veel minder bezig ben met wat het moet opleveren. Ik hoef minder hard te 

werken als coach en durf meer te vertrouwen op wat ik in huis heb”.  

De training De kwetsbare coach is een driedaagse training voor mensen met een coachopleiding en 

praktijkervaring. Je vindt de data om mee te kunnen doen en nog meer ervaringen van deelnemers 

op: www.ondersteen.nl 


