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VOORWOORD

Sinds ik in 1995 Meesterlijk coachen schreef, is het fenomeen coachen enorm in de 
belangstelling komen te staan, zowel binnen de zakenwereld als erbuiten. Als je net 
als ik de sportprogramma’s volgt op de televisie, zal het ook jou opgevallen zijn dat 
de fascinatie die van het fenomeen sport uitgaat dieper gaat dan alleen de interesse 
voor de topsporters zelf. Mensen zijn niet alleen geïnteresseerd in de sporters zelf, 
zoals de Nederlandse waterpolosters die in 2008 zo glorieus Olympisch kampioen 
werden of Tiger Woods  die weer een nieuwe overwinning aan zijn palmares toevoegt, 
maar ze zijn ook geïnteresseerd in hun coaches, Robin van Galen en Butch Harmon , 
die deze atleten groot hielpen worden en hen hun bijna mythische status bezorgden. 
Wat zijn televisieprogramma’s als Idols , kookprogramma’s als Hell’s Kitchen of 
realityprogramma’s als Project Runway anders dan podia waarop jong talent zich 
kan presenteren en gecoacht kan worden – soms met nietsontziende openhartigheid – 
naar een Onmogelijke Toekomst, waarin een bestaan lonkt als popster of als eigenaar 
van een sterrenrestaurant, of waarin ze bijvoorbeeld hun kunnen mogen tonen in de 
top van de modewereld? Interessant genoeg zijn het niet de deelnemers aan dit soort 
programma’s zelf die de werkelijke sterren zijn, maar mensen als Henkjan Smits, 
het voormalige jurylid van Idols, die met zijn openhartige wijze van kritiek leveren 
de deelnemers telkens weer ruw op hun plaats wist te zetten – een aanpak waar de 
meesten van ons binnen ons professionele bestaan ook mee geholpen zouden zijn en 
waar we helaas meestal van verstoken moeten blijven.

Coaching is ook erg in zwang binnen de zakenwereld, gezien bijvoorbeeld het 
feit dat bedrijven als General Electric , Pepsi en Apple  allemaal functiebenamingen 
als zakelijk leider en manager hebben vervangen door coach. Tegenwoordig is 
coaching, dankzij het feit dat de meeste bestuurders werk verrichten dat bijna net zo 
veeleisend is als het organiseren van een bemande ruimtevlucht, en omdat we in het 
tijdperk van het talent leven, uitgegroeid van een marginale bezigheid die in relatieve 
obscuriteit door slechts weinigen werd beoefend tot een bloeiend vakgebied dat door 
steeds meer mensen wordt omarmd. Dit nieuwe beroep oefent over de hele wereld 
een massale aantrekkingskracht uit op talloze talentvolle mensen die te vinden zijn 
in allerlei verschillende beroepsgroepen, van bestuurders binnen het bedrijfsleven tot 
advocaten, en van psychologen tot boekhouders. De Wall Street Journal  stelde terecht 
dat coaching is uitgegroeid tot een industrie waarin miljarden omgaan en die nog 
steeds groeiende is. De president-directeur en bestuursvoorzitter van Chrysler , Bob 
Nardelli , formuleerde het als volgt: ‘Mensen zullen nooit volledig hun capaciteiten 
kunnen benutten, tenzij ze gecoacht worden.’1

Voor talentvolle mensen die op allerlei uiteenlopende gebieden al van het suc-
ces hebben mogen proeven is coaching een uitgelezen manier om hun steeds hogere 
ambities te realiseren. Iederéén wil wel zakelijke contacten op hoog niveau hebben. 
Iederéén wil wel belangrijk zijn. Iederéén wil wel rijk worden (jawel!). Ik ken heel wat 
mensen die zelfs miljonair zijn geworden dankzij professionele coaching. 
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Je bent uitgenodigd. Hoewel dit boek is bedoeld voor de bevlogen vakman die ernaar 
streeft om een professionele coach van wereldklasse te worden, zullen ook bestuurders en 
andere leidinggevenden er allerlei technieken in kunnen vinden die direct in de praktijk 
kunnen worden toegepast. (Zie het Meesterlijk coachen praktijkboek voor meer informa-
tie over de bestuurder als coach.)2

Deel de visie van Meesterlijk Coachen. Je zult leren hoe je een meesterlijke coach 
kunt worden die mensen kan helpen iets schijnbaar onmogelijks te bereiken, een die een 
cruciale rol kan spelen in het leven van mensen. 

Hervorm je denken. Leiders ontwikkelen zich tíjdens het tot stand brengen van uit-
zonderlijke resultaten en het vinden van levensveranderende oplossingen, níet aan de hand 
van geformaliseerde leiderschapscompetenties of theoretische trainingsprogramma’s.

Leer de methode van het Meesterlijk Coachen. De methode heeft de bedoeling om 
mensen te helpen hun Onmogelijke Toekomst te verwezenlijken en op zakelijk gebied 
winnaars van hen te maken. Je zult dit leren bereiken door middel van twaalf katalyse-
rende coachinggesprekken . Deze aanpak heeft een transformationeel en resultaatgericht 
karakter.

Start een supersuccesvolle coachingpraktijk. Dit boek zal je laten zien hoe je uitste-
kende contacten met je klanten kunt onderhouden en hoe je een bloeiende, winstgevende 
praktijk kunt beheren. Het zal je tevens tonen hoe je krachtige coachingrelaties kunt op-
bouwen met mensen die voor je werken.
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INTRODUCTIE: 

BETERE LEIDERS, BETERE WERELD

Coaching is de snelste en krachtigste methode om van mensen leiders te maken.

Mijn motto is: ‘Betere leiders, betere wereld!’ In Boston, Bangalore of Beijing, in de 
wandelgangen van elk bedrijf dat in de Global 1000 van Business Week staat en in die 
van welke denkbare staatsinstelling of non-profi torganisatie dan ook, of het nu gaat 
over betaalbare gezondheidszorg of over gelijkberechtiging, of over de reductie van 
broeikasgassen: het leven zal net zolang zijn voorspelbare gangetje blijven gaan totdat 
er een leider naar voren treedt die het lef heeft om te verkondigen dat je wel degelijk 
het verschil kunt maken. 

Ik ben tijdens mijn activiteiten met honderden werknemers van talloze organi-
saties over de gehele wereld tot de ontdekking gekomen dat er doorgaans maar een 
handjevol uitzonderlijke mensen is dat oog en oor heeft voor de noodzaak om leider-
schap te tonen ten aanzien van de wezenlijke menselijke wensen en behoeften, en 
het vermogen heeft om mensen te motiveren om onvermijdelijke veranderingen tot 
stand te brengen. Wat als we er op een of andere manier in zouden slagen om dat 
handjevol leiders in aantal te doen toenemen? Te verdubbelen? Wat als we een ma-
nier zouden ontdekken om van doodgewone mensen buitengewone leiders te maken? 
Welke gevolgen zou dat hebben voor onze scholen, of op straat? Wat zou dit voor 
gevolgen kunnen hebben voor het behoud van de leidende economische positie van 
de westerse wereld, nu de wereld steeds kleiner is geworden en er geen land of econo-
mie meer bestaat die op enigerlei vlak enig moreel recht ergens op zou kunnen doen 
gelden? Wat zou dit voor gevolgen kunnen hebben voor de opwarming van de aarde, 
of voor de wereldwijde armoede, of voor het voorkomen van hongersnoden? Of voor 
de wereldwijde strijd tegen het terrorisme?

Tegenwoordig wordt bijna elk bedrijf wel eens geconfronteerd met een leider-
schapsachterstand. Deze wordt zichtbaar in de tijd die er verstrijkt tussen het for-
muleren van een visie of een revolutionaire handelsstrategie en het vinden van de 
leiders om deze ten uitvoer te brengen. De vraag is: hoe creëer je een goed leider-
schapsreservoir? Hoe moet je bewust en doelgericht bestuurders opleiden, in plaats 
van incidenteel en ongericht?

Ik heb met vele bestuurders en topmanagers van bedrijven uit de Global 1000 
samengewerkt en heb al bijna dertigduizend mensen leiderschapstraining gegeven, 
onder meer in mijn functie van directeur van het Harvard Leadership Research Pro-
ject. En ik heb leren inzien dat het traditionele leiderschapsontwikkelingsmodel dat 
zich baseert op de standaardinvulling van zakelijke leiderschapscompetenties en 
theoretische trainingsprogramma’s de plank volledig misslaat.

Vanuit mijn wens om leiders ertoe te inspireren om iets wezenlijks tot stand te 
brengen, stuitte ik op wat naar mijn overtuiging een reële doorbraak mag heten. De 
kern hiervan wordt gevormd door het coachen van leiders bij het formuleren van een 
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Onmogelijke Toekomst waarin zij met heel hun hart kunnen geloven. Een Onmoge-
lijke Toekomst is een toekomst die binnen een bestaande gang van zaken onmogelijk 
kan ontstaan en alleen kan worden verwezenlijkt door leiders die niet alleen hun or-
ganisatie opnieuw willen uitvinden, maar ook zichzelf. Het is mijn overtuiging, ge-
baseerd op tientallen jaren ervaring, dat coaching de snelste, krachtigste en slimste 
manier is om leiderschap te ontwikkelen, of deze nu moet worden toegepast binnen 
ministeries, directiekamers, ziekenhuizen, scholen of wijkcomités. 

De gevolgen van deze ontdekking zijn immens, reden waarom ik coachen zie als 
het in de praktijk brengen van een ideaal en waarom het voor mij dan ook een veel 
hoger doel dient dan alleen een commercieel doel. Ik ben niet geïnteresseerd in het 
fenomeen coaching als het niet meer zou inhouden dan het zoveelste programmaatje 
voor leiderschapsontwikkeling. Ik ben geïnteresseerd in coaching als middel om be-
stuurders op te leiden die hier op zakelijk gebied succesvol mee kunnen worden en 
die wat ze leren benutten om op hun terrein veranderingen tot stand te brengen. Ik 
ben er ook in geïnteresseerd om op dusdanige wijze te communiceren met mensen 
dat het ertoe leidt dat ze coaching zien als de ultieme weg tot zelfverwerkelijking en 
persoonlijke groei, als iets wat levensveranderend kan zijn. Ik heb me laten inspire-
ren door drie soorten coaches:

De grote leiders en coaches uit het bedrijfsleven, zoals Jack Welch•   van General 
Electric , Steve Jobs  van Apple  en N. Murthy  van het Indiase Infosys , die een 
Onmogelijke Toekomst realiseerden door revolutionaire oplossingen te vinden 
waarmee ze ongekende winsten wisten te genereren, ook voor hun aandeelhou-
ders, en welvaart brachten voor duizenden werknemers. 
De sportcoaches van Boston, mijn thuisstad, zoals Red Auerbach•   van de Celtics , 
Bill Belichick  van de Patriots en Terry Francona van de Red Sox , die hun teams 
van de grond af opbouwden en talloze kampioenschappen bezorgden. 
De grote goeroes, zoals de Dalai Lama, die zijn wijsheid ontleende aan de traditie • 
van Nalanda (een eeuwenoude universiteit in India, de naam is Sanskriet voor 
‘brenger van kennis’). 

Ik beschouw mezelf als een leerling van al deze mensen en ze zijn vaak in mijn 
gedachten.

De methode Meesterlijk Coachen die in dit boek wordt uiteengezet biedt de snelste 
en doeltreffendste manier om buitengewone leiders op te leiden en buitengewone re-
sultaten tot stand te brengen. Zoals ik al schreef in de eerste editie van dit boek is het 
een van de hoogste ambities die een mens kan hebben om te proberen een meesterlijke 
coach te zijn die bestuurders kan helpen een Onmogelijke Toekomst te realiseren, een 
die iets wezenlijks kan bijdragen aan hun of andermans persoonlijke bestaan, of zelfs 
het lot van de gehele mensheid kan beïnvloeden. Ik kan geen eervollere professionele 
bezigheid verzinnen, noch een die meer potentiële impact heeft. Tegelijkertijd kan 
coaching erg lucratief blijken en ik ken dan ook veel mensen binnen het vakgebied die 
er rijk mee zijn geworden. 
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Dit gezegd hebbende dient wel te worden vastgesteld dat er een wereld van verschil 
bestaat tussen de benadering van Meesterlijk Coachen en die van de meeste andere 
coachingmethoden die er op de markt zijn. Deze laatste grijpen in de meeste gevallen 
terug op de beproefde methode van leiderschapsontwikkeling vanuit de analyse van 
karaktereigenschappen. Het is mijn ervaring dat de meeste theoretische trainings-
programma’s grote hoeveelheden informatie opleveren die echter weinig impact heb-
ben op iemands leiderschapskwaliteiten. Als er al sprake is van enige vooruitgang op 
dit gebied, dan vindt deze plaats in een tergend langzaam tempo. 

Buitengewone leiders ontwikkelen zich tíjdens het tot stand brengen van resultaten.
Dit boek gaat over hoe Meesterlijk Coachen ingezet kan worden om een visie of een 
revolutionaire zakelijke doelstelling te verwezenlijken. Ik vind het interessant om 
met mensen te werken die in een functie terechtgekomen zijn waar ze nog niet he-
lemaal tegen opgewassen zijn, en deze situatie te gebruiken als een soort broeikas 
voor persoonlijke groei. Het is me opgevallen dat er een directe relatie bestaat tussen 
het coachen van mensen bij het bereiken van een uitzonderlijk resultaat enerzijds en 
hun ontwikkeling als leider anderzijds. Hoe sneller mensen resultaten boeken, hoe 
sneller ze zich zullen ontwikkelen. De methode Meesterlijk Coachen is dan ook het 
middel bij uitstek om mensen de kracht te geven om in een snel tempo hun persoon-
lijke doelstellingen te verwezenlijken. Het bedrijfsleven biedt hiervoor een geweldig 
platform, omdat mensen daar tíjdens het tot stand brengen van resultaten breder 
kunnen leren denken en meer van hun vaardigheden kunnen leren benutten. Drie 
stellingen, ter overweging:

Het bedrijfsleven biedt de ultieme gelegenheid tot zelfontwikkeling en persoon-• 
lijke groei.
Het bedrijfsleven biedt bij uitstek de gelegenheid om, tíjdens het nastreven van • 
keiharde resultaten, de intermenselijke vaardigheden van bestuurders te ont-
wikkelen.
Het bedrijfsleven biedt de ultieme gelegenheid om een positieve bijdrage te leve-• 
ren aan de maatschappij.

Hoewel ik ook interesse heb in andere vakgebieden, zoals de politiek, de gezond-
heidszorg en het onderwijs, heb ik besloten mezelf te richten op dit vakgebied, omdat 
dit het gebied is waarop ik over de meeste ervaring beschik. Je kunt er echter op ver-
trouwen dat de visie en de praktijk van het Meesterlijk Coachen met evenveel succes 
toegepast kunnen worden door leiders buiten het bedrijfsleven, bijvoorbeeld binnen 
de bestuurswereld, in de gezondheidszorg, het onderwijs of elders. De aankomende 
coach hoeft daarvoor de in het boek beschreven voorbeelden slechts aan te passen 
aan de concrete omstandigheden die binnen zijn vakgebied gelden.

Meesterlijk Coachen gaat over het tot stand brengen van een Onmogelijke 
Toekomst.
Persoonlijk ben ik er niet in geïnteresseerd om mensen naar een of andere voor de 
hand liggende toekomstdroom te coachen of hen te helpen een minieme vooruitgang 
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te boeken. Ik vind het geweldig om met een leider die ik respecteer en bewonder te 
werken aan een Onmogelijke Toekomst of aan een ander groot project, maar ik heb 
er een hekel aan om met leiders te werken aan een voorspelbare toekomst of aan 
kleine projecten. Ik houd van de uitdaging om grote zaken radicaal te veranderen en 
verafschuw het om kleine zaken een klein beetje te veranderen. Ik koester de opvat-
ting dat het de rol van de coach is om mensen beter in staat te stellen om de wereld-
cup van hun eigen leven te winnen en ik verafschuw de opvatting dat een coach geen 
andere taak heeft dan te luisteren, als een soort psychoanalist. Daarom besloot ik 
al vroeg om te gaan experimenteren met het concept om bestuurders een op een te 
coachen (en vervolgens in teamverband) naar de verwezenlijking van hun Onmoge-
lijke Toekomst en zakelijk succes. Dit was een logisch gevolg van het feit dat we ons 
mijns inziens in een overgangssituatie bevinden tussen enerzijds een tijdperk van 
geleidelijke vooruitgang aan de hand van voor de hand liggende doelstellingen en 
concurrentieoverwegingen, en anderzijds een tijdperk van ontwrichting waarin, door 
te streven naar een Onmogelijke Toekomst, radicale innovaties plaats zullen vinden 
en eindeloze verschieten zich zullen openen, een tijdperk waarin mensen zich zullen 
bevrijden uit de nauwe tunnel met zijn moordende concurrentie waarin ze terecht 
zijn gekomen, en ze zich weer vrij zullen bewegen (op nieuwe markten).

Ik ging daarom op zoek naar leiders die grote organisatorische en persoonlijke 
ambities nastreefden en die tevens bereid waren om te leren. Ik werkte bijvoorbeeld 
met John Young , secretaris van Defensie voor Acquisitie, Technologie en Logistiek 
bij het Pentagon , die de taak had gekregen om het Amerikaanse leger klaar te maken 
voor de strijd tegen het terrorisme. Ik werkte met Marsh Carter , die belast is met de 
transformatie van de New Yorkse Beurs  van een nationale naar een wereldwijd opere-
rende organisatie. Ook coachte ik Gerard Kleisterlee, bestuursvoorzitter van Philips, 
die in 2006 tot Europese CEO van het jaar werd verkozen en die me toevertrouwde 
dat zijn Onmogelijke Toekomst het veranderen was van Philips’ bedrijfsmotto van 
‘Let’s make things better’ in ‘Let’s make better things’.

De persoon die er eerst was is er niet meer;
de persoon die er nu is bestond hiervóór niet.

De impact die Meesterlijk Coachen op leiders heeft, is transformerend.
Ik vraag mensen hun Onmogelijke Toekomst of buitengewone resultaat te formuleren 
met het idee om een klein beetje van wat ik noem ‘tovenarij’ tot stand te brengen. Ik 
inspireer mensen, geef hen zelfvertrouwen, zorg dat ze het gevoel krijgen dat ze de 
hele wereld aankunnen, en laat dan plotseling het doek vallen om de naakte feiten te 
onthullen: ‘Wat het ook is wat je deze leiderschapspositie heeft bezorgd, het zal je niet 
helpen. Je oude stijl van leidinggeven mag je dan tot nu toe in staat hebben gesteld om 
al je langetermijndoelstellingen te verwezenlijken en ervoor gezorgd hebben dat elke 
chef die je tot nu toe gehad hebt dol op je was en dat elk team dat onder je gewerkt 
heeft respect voor je had, maar het zal je niet je Onmogelijke Toekomst bezorgen.’ 
Mensen zullen dan al snel inzien dat ze, als ze een Onmogelijke Toekomst willen 
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verwezenlijken of willen leren hun organisatie radicaal te veranderen, allereerst zich-
zelf opnieuw zullen moeten uitvinden. Ik leg hen uit waarom de eerste stap richting 
een ingrijpende organisatorische hervorming een ingrijpende persoonlijke verandering 
betekent. Dit leidt dan weer tot een gesprek over de feedbackmethode van Meesterlijk 
Coachen, dat zo totaal anders is dan de standaard 360-graden feedbackmethode, met 
haar digitale vragenlijsten en schaalverdeling van één tot vijf, dat er bijna geen verge-
lijking tussen de twee mogelijk is. (Zie hoofdstuk Tien voor meer informatie over de 
feedbackmethode.)

De 360-graden  feedbackmethode van het Meesterlijk Coachen is eenvoudig en 
krachtig, en volledig transformationeel. De methode is erop gericht om een verande-
ring in mensen tot stand te brengen en wil veel meer zijn dan het zoveelste saaie as-
sessment waarvan mensen niet weten wat ze ermee aan moeten. Mensen krijgen tij-
dens individuele gesprekken serieuze feedback van al hun collega’s, wat hen in staat 
stelt om zich te bevrijden van, en uit te stijgen boven, de successtrategieën die hen in 
het verleden van pas zijn gekomen, maar die hen nu alleen nog maar in de weg staan. 
Tijdens deze gesprekken zullen mensen: (1) hun rotsvaste geloof leren opgeven in de 
stijl van leidinggeven die hen heeft gebracht waar ze nu zijn; (2) hun functioneren als 
bestuurder leren veranderen, ofwel met het oog op een Onmogelijke Toekomst, ofwel 
als gevolg van onbedoelde resultaten; en (3) vormgeven aan een nieuwe benadering 
van leidinggeven door deze in de praktijk uit te voeren.3 Deze transformatie gebeurt 
niet van de ene dag op de andere; hier is tijd voor nodig. De persoon die er hiervóór 
was, is er nu niet meer; de persoon die er nu is, bestond hiervóór niet.

De methode Meesterlijk Coachen maakt tevens gebruik van de drievoudige leer-
methode  (vergelijkbaar met transformationeel leren) als middel om bestuurders te hel-
pen direct de door hen gewenste resultaten te boeken. Deze methode gaat uit van het 
feit dat als iemand er niet in slaagt zijn hoofddoel te bereiken of ongewenste resultaten 
boekt, dit doorgaans voortkomt uit een bepaalde grondhouding, manier van denken of 
actie die aan die persoon zelf op dat moment nog onbekend is. Dit boek laat zien hoe je 
mensen kunt leren hun grondhouding, denktrant en gedrag zodanig te veranderen dat 
ze de door hen gewenste resultaten wel zullen gaan bereiken. (Zie hoofdstuk Zeven 
voor meer informatie over de drievoudige leermethode.)

De methode Meesterlijk Coachen legt de link tussen coachen en ROI. 
Tijdens de vele jaren waarin ik me heb beziggehouden met leiderschapsontwikkeling 
werd me regelmatig de vraag gesteld hoe de meerwaarde (ofwel de return on invest-
ment , de ROI) van dit proces zou kunnen worden aangetoond. Om de waarheid te zeg-
gen was dit vanuit mijn werkzaamheden, waarin ik vooral op leiderschapskenmerken 
en transformationeel denken gericht was, een zeer moeilijke vraag om te beantwoor-
den. Net als de meeste andere ‘leiderschapsgoeroes’ tastte ik volledig in het duister 
wat dit onderwerp betrof. Ook waren de mensen van de p&o-afdeling die me de vraag 
doorgaans stelden meestal zelf al zo weinig resultaatgericht bezig dat ze eigenlijk niet 
eens echt op een antwoord uit waren. Toen ik eenmaal leiders ging coachen bij het 
realiseren van hun Onmogelijke Toekomst kwam hier radicaal verandering in, omdat 
nu een ‘scorebord ’ zichtbaar werd. Hierop kon men afl ezen dat bijvoorbeeld Pietje het 
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bedrijf een miljard euro rijker had gemaakt door innovatieve zakelijke initiatieven (of 
producten) te ontwikkelen, en nog eens vijfhonderd miljoen had binnengebracht door, 
met behulp van de Six Sigma methode, substantiële hervormingen door te voeren. Ook 
zag men nu hoe het reservoir aan leidinggevenden, dat ooit dermate karig gevuld was 
dat essentiële leiderschapsposities oningevuld moesten blijven, plotseling overliep 
van de toptalenten, onder meer dankzij de radicale veranderingen in de verschillende 
bedrijfsculturen die plaatsvonden. Ik vond het fascinerend om te ontdekken dat bij 
elke stap die een leider ondernam op weg naar het realiseren van zijn Onmogelij-
ke Toekomst of transformationele doelstellingen, hij tegelijk een vergelijkbare stap 
moest ondernemen in zijn ontwikkeling als leider. Ik kreeg opeens allerlei brieven 
en e-mails waarin beschreven werd hoe deze of gene niet alleen meer tot stand had 
gebracht dan wie dan ook had durven dromen, maar dat dit proces ook een totaal ander 
soort leider van hem had gemaakt. Deze ontwikkeling leidde me uiteindelijk naar de 
volgende openbaring: Buitengewone leiders komen tot ontwikkeling tíjdens het tot 
stand brengen van buitengewone, concrete resultaten. Dit is de essentie van de me-
thode Meesterlijk Coachen.

Toen ik eenmaal doorhad dat leiderschapsontwikkeling en resultaten direct 
met elkaar in verband stonden, leek het wel alsof me de schellen van de ogen waren 
gevallen. Ten eerste zou ik mezelf voortaan beschouwen als een zakengoeroe, niet 
slechts als een leiderschapsgoeroe. Ten tweede besloot ik een andere tijdsduur dan 
het tot dan toe gebruikelijke driedaagse trainingsprogramma voor het coachingtra-
ject te gaan hanteren, omdat in drie dagen geen reële resultaten tot stand kunnen 
worden gebracht. Ten derde zou het coachingtraject gedurende de maanden die het in 
beslag zou nemen voortaan als doel hebben om mensen te helpen het onmogelijke te 
bereiken en hun leven te veranderen. 

MEESTERLIJK COACHEN: DRIE EDITIES EN NOG STEEDS GROEIENDE

Uw tweede editie leek in niets op een tweede editie;
het leek wel een geheel nieuw boek. – Een lezer

Ik bewonder Picasso  omdat hij zich iedere dag weer verheugde in de daad van het 
scheppen. Ik zou mezelf niet durven vergelijken met Picasso, maar ik geef toe dat ik 
mezelf wel degelijk beschouw als een soort kunstenaar. Ik geniet ervan om iets te 
creëren, of dat nu het bereiden van een Italiaanse visschotel is, het bouwen van een 
ingenieus geconstrueerd huis of het schrijven van een nieuwe editie van een boek.

Ik heb drie edities mogen schrijven van Meesterlijk coachen (de eerste zag het licht 
in 1995), wat ik voornamelijk te danken heb aan mijn geweldige redacteur, Matt Da-
vis, die me, door me deze opdracht te geven, in de gelegenheid stelde om me fulltime 
te wijden aan mijn vak. De verschillende edities van het boek verschillen onderling 
nogal van elkaar. Ik kan me herinneren dat iemand me na publicatie van de tweede 
editie schreef: ‘Het lijkt in niets op een traditionele tweede editie, met slechts een 
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nieuw voorwoord van de schrijver als enige wijziging ten opzichte van de eerste; 
het lijkt wel een totaal nieuw boek.’ Dat vond ik een zeer interessante observatie! 
Ik weet zeker dat lezers die me al een tijdje volgen hetzelfde zullen zeggen over de 
huidige editie.

 Het is verbazingwekkend hoezeer de wereld is veranderd sinds ik in 2002 de 
vorige editie schreef. De zogenaamde ‘talentenoorlog’, de opkomst van economische 
grootmachten als onder andere China, het succes van grootscheepse samenwerkings-
vormen via internet en meer van dergelijke zaken hebben gezorgd voor veel verande-
ringen. Hoewel de grondbeginselen van het Meesterlijk Coachen het fundament blij-
ven waarop ook deze editie weer berust, stonden ook de ontwikkelingen niet stil op 
het gebied van nieuwe uitdagingen waarvoor zakelijk leiders zich tegenwoordig gesteld 
zien, evenmin als de ontwikkelingen binnen het vakgebied coaching. Ook alle verhalen 
en voorbeelden die in dit boek beschreven worden, zijn up-to-date gebracht.

MEESTERLIJK COACHEN, EERSTE EDITIE: INSPIREER EN BRENG HET TERREIN IN 
KAART
In de eerste editie beschreef ik hoe de wens om meestercoach te worden en bestuurders 
te helpen hun Onmogelijke Toekomst te verwezenlijken en de wereld te veranderen 
een van de hoogste idealen is die een mens kan hebben. Tevens beschreef ik coaching 
in het licht van de verwezenlijking van concrete en uitzonderlijke resultaten en be-
nadrukte ik hoezeer deze benadering verschilde van de psychologische of mechanisti-
sche, die erop toegespitst is om uit te zoeken wat vanuit leiderschapsoogpunt de beste 
handelwijze is en zich deze vervolgens eigen te maken. Het boek gaf ook een eerste 
indeling van de methode Meesterlijk Coachen, die werd opgedeeld in vijf stappen.

Coaching is een van de hoogste idealen die een mens kan 
hebben. Het is gericht op prestaties en is geen therapie.

Ik wist dat ik, als ik de beste coachingopdrachten binnen wou halen, de toekomst van 
het coachen zou moeten gaan representeren en niet geassocieerd zou mogen worden 
met het oude coachen. Er waren op dat moment nog maar heel weinig bestuurders die 
gebruikmaakten van leiderschapscoaches. Er was simpelweg geen ruimte voor en de 
reden daarvoor was dat men dacht dat het niet in de cultuur van het zakenleven zou 
passen. Binnen veel organisaties bestond er een ingesleten opinie over coaching die 
invoering ervan binnen de bedrijfscultuur in de weg stond en die erop neerkwam dat 
coaching niets meer was dan ‘de laatste strohalm om ontslag te voorkomen.’

Het was mijn bedoeling om een discussie over coaching op gang te brengen die 
de weg zou vrijmaken voor leiderschapscoaching en voor het concept van de bestuur-
der als coach. Mijn benadering bestond er in de eerste plaats uit om de vijf mythen 
die er bestonden ten aanzien van coaching te ontkrachten. Ik mag zeggen dat ik daar 
wel enigszins in geslaagd ben, omdat er tegenwoordig zeer vele leiderschapscoaches 
werkzaam zijn, zowel bij kleine als bij grote bedrijven, hoewel ze nog niet allemaal 
voor mijn benadering hebben gekozen. Mythen en waarheid luiden als volgt:
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Mythe 1: Coaching is voor losers, de laatste strohalm om ontslag te voorkomen.
Werkelijkheid: Coaching is voor winnaars die naar een hoger niveau willen stij-
gen. 

Mythe 2: Coaching is er om de gaten te dichten die de leiding laat vallen.
Werkelijkheid: Coaching houdt zich bezig met de Onmogelijke Toekomst en met 
het veranderen van je leven.

Mythe 3: Coaching is een aparte vorm van leiderschapsontwikkeling.
Werkelijkheid: Coaching verbindt leiderschapsontwikkeling met resultaten.

Mythe 4: De coach is een externe adviseur die vanaf de zijlijn vragen stelt.
Werkelijkheid: De coach is een soort veldtrainer die alles doet om succes mogelijk 
te maken. 

Mythe 5: Coaching is een fenomeen waarover veel geschreven wordt in jaarver-
slagen.
Werkelijkheid: Coaching vindt plaats tijdens voortdurende, maar niet onophou-
delijke communicatie. 

Resultaten in plaats van gestandaardiseerde 
leiderschapscompetenties; resultaten in plaats van 360-graden  feedback 

door middel van digitale afvinklijsten; resultaten in plaats van 
geforceerde gedragsverandering.

MEESTERLIJK COACHEN, TWEEDE EDITIE: DIEPER INZICHT IN DE METHODE 
EN DE GRONDBEGINSELEN

Ik schreef Meesterlijk coachen met de intentie om het fenomeen coachen op de kaart 
te zetten en tot op zekere hoogte ben ik daarin geslaagd. De behoefte die er is aan in-
spirerende leiders en revolutionaire businessmodellen, naast het onvermogen van de 
traditionele vorm van leiderschapstraining om hierin te voorzien, boden een uitgele-
zen gelegenheid om het coachingvak te promoten.

Ten tijde van het schrijven van de tweede editie waren er zeer veel coachingbe-
drijfjes actief op de Amerikaanse markt, bijna tienduizend. In 2000 maakte volgens 
een onderzoek van een conglomeraat van honderdvijftig coachingbedrijven dertig 
procent van de algemeen directeuren en vijftig procent van de rest van het hogere 
kader gebruik van coaches. Zeventig procent van de onderzochte bedrijven was van 
plan vaker de hulp in te roepen van coaches om de kwaliteit van hun bestuurders 
te verbeteren. Het onderzoek bracht tevens naar voren dat negentig procent van de 
bestuurders die ooit gebruik hadden gemaakt van een coach aangaven dit in de toe-
komst weer te zullen doen.4 Aan deze trend is tot op heden geen einde gekomen.
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In de tweede editie van Meesterlijk coachen maakte ik dankbaar gebruik van de vele 
ervaringen die ik had opgedaan tijdens het coachen van meer dan honderd bestuur-
ders vanuit allerlei verschillende bedrijven en bedrijfstakken. Het werk dat ik met 
mijn cliënten had verricht voorzag me van stof voor de coachingverhalen  die in de 
tweede editie zo rijkelijk aanwezig zijn en bracht me tevens op het idee voor nieuwe 
stelregels, gereedschappen en werkwijzen. Het idee om een eenjarig coachingpro-
gramma op te zetten rond een Onmogelijke Toekomst ontstond bijvoorbeeld rond 
deze tijd, net als het concept van de beginselverklaring en mijn revolutionaire invul-
ling van de 360-graden  feedbackmethode. 

Het grootste gevaar schuilt er voor de meesten van ons niet in 
om onze doelen te hoog te stellen en te falen; het grootste gevaar 
schuilt er voor de meesten van ons in om onze doelen te laag te 
stellen, en te slagen.

Michelangelo 

In de tweede editie beschreef ik tevens hoe mijn ervaringen met leiderschapstrainin-
gen leidden tot het nieuwe programma Teamsgewijze Actiecoaching , een program-
ma dat door de zakelijk leider gezamenlijk met zijn team doorlopen wordt. Dit pro-
gramma leidde niet alleen tot doorbraken op het gebied van leiderschap, maar ook tot 
doorbraken op zakelijk gebied. Fred Stiers , een bestuurder van een olieraffi naderij die 
het programma had doorlopen, vertelde wat een geweldige impact het voor hem had 
gehad: ‘We volgden in grote lijnen de methode Meesterlijk Coachen en het bedrijf ver-
diende hiermee honderden miljoenen dollars.’ Na de publicatie van de tweede editie 
van Meesterlijk coachen werd het me al snel duidelijk dat het coachingvirus zich niet 
alleen met grote snelheid aan het verspreiden was, maar dat dit er tevens toe leidde 
dat zowel de traditionele leiderschapsontwikkeling als traditionele consulting over-
bodig aan het worden waren. Coaching werd steeds meer erkend als belangrijk nieuw 
fenomeen en bleek, zoals het tijdschrift Fast Company het formuleerde, een hype die 
nooit meer weg zou gaan.

Een bestuurder vertelde in me in die tijd dat hij, wanneer hij zijn leiderschaps-
coach als sparringpartner gebruikte voor zijn ideeën, tot betere strategische oplos-
singen kwam dan welke van de consultancyfi rma’s die onderdeel uitmaken van de 
Grote Acht dan ook, en dat hij er ook nog in slaagde om die ideeën daadwerkelijk in 
de praktijk te brengen. Dit is ook een gevolg van het feit dat er een enorm verschil 
bestaat tussen het ontwikkelen van leiders met behulp van directe coaching of met 
behulp van de traditionele schoolse aanpak.

MEESTERLIJK COACHEN, DERDE EDITIE: EEN FUNDAMENT LEGGEN VOOR 

HET COACHEN ALS EEN OP ZICHZELF STAAND VAK DAT GEBRUIKMAAKT 

VAN GESTANDAARDISEERDE PROCEDURES

Hoewel het onderwerp coaching zonder meer zijn weg heeft gevonden naar de be-
stuurskamers en de p&o-afdelingen, bestaan er overduidelijk verschillen tussen datge-



M E E S T E R L I J K  C O A C H E N

18

ne waarover ik schreef in de eerste twee edities van Meesterlijk coachen en de meeste 
vormen van coaching die plaatsvinden in de voorhoede van het bedrijfsleven. Het was 
absoluut zo dat sommige feedback die ik ontving me een triomfantelijk gevoel gaf; 
maar ik ontving daarnaast ook feedback die me enigszins in de war bracht. Een Britse 
topfunctionaris zei tegen me: ‘Er zijn meer coaches in Londen dan warme maaltijden 
en ik betwijfel of de meesten van hen zelfs maar het niveau van de Engelse keuken 
halen.’

Er is behoefte aan een universeel toepasbare 
defi nitie van leiderschapscoaching.

De groeiende populariteit van het coachen heeft geleid tot het ontstaan van honderden 
coachingmethodieken en duizenden coachingbureautjes, die stuk voor stuk beweren 
zogenaamd gecertifi ceerde leiderschapstrainingen aan te kunnen bieden. Dit riep de 
volgende vragen bij me op:

Wie certifi ceert de certifi ceerders?• 
Waarvoor certifi ceren ze?• 
Gaat het bij coaching om prestaties of om therapie?• 
Op welke processen heeft de certifi catie betrekking en wat zijn de criteria?• 
Hoe is het mogelijk om mensen te certifi ceren als leiderschapscoach als er geen 
algemeen geldende defi nitie bestaat van wat het vak inhoudt en er nog geen 
algemeen gehanteerde standaardprincipes en -methodieken voor bestaan?

Ik zal dit toelichten. Stel, je woont in Boston, Brussel of Bangalore en je hebt een ver-
loskundige in de arm genomen die je zal helpen je baby op de wereld te brengen. Die 
verloskundige zal dan, waar je je ook bevindt, altijd precies dezelfde standaardprocedu-
re volgen om dit, samen met jou, voor elkaar te krijgen. Hetzelfde geldt voor tandart-
sen, advocaten enzovoort. De standaardprocedures die leiderschapscoaches hanteren, 
zijn meestal echter volstrekt willekeurig gekozen.

Toen ik in Californië een voordracht mocht houden voor de Vistageconferentie 
(een succesvolle CEO-coachingorganisatie die maandelijkse groepsbijeenkomsten 
houdt) ontdekte ik dat mensen op zich over voldoende middelen beschikken om lei-
ders te coachen om zich van goed naar zeer goed te ontwikkelen. Ook leerde ik dat de 
meeste coaches wel eens kennis hebben gemaakt met de bekende vier- of vijfstappen-
programma’s, zoals het GROW-model (goal, reality, options, work). Waar echter be-
hoefte aan bleek, was een meer diepgravende methodologie voor coachen van bestuur-
ders te midden van een grote en immer veranderende, competitief ingestelde wereld.

Het is mijn intentie om in deze derde editie van Meesterlijk coachen de nog ont-
brekende, noodzakelijke elementen aan mijn methode toe te voegen. Het doel is om 
Meesterlijk Coachen en buitengewoon leiderschap in de eenentwintigste eeuw onlos-
makelijk met elkaar te verbinden en te voorkomen dat het coachen ooit nog cynisch 
beschreven zal worden als zijnde niets meer dan een voorbijgaande hype. Om dit te 
bereiken biedt dit boek:
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Een algemeen geaccepteerde defi nitie van coaching: het onmogelijke verwezen-• 
lijken en je leven veranderen.
Een krachtig nieuw motto voor leiderschapsontwikkeling: leiders ontwikkelen • 
zich tijdens het proces van het voortbrengen van uitzonderlijke resultaten.
De methode Meesterlijk Coachen (standaardprocedures en grondbeginselen): lei-• 
derschapscoaching; twaalf maanden; twaalf katalyserende coachinggesprekken . 
Een fundament voor de ontwikkeling van gecertifi ceerde leiderschapspro-• 
gramma’s met door universiteiten en andere educatieve instellingen ontwik-
kelde certifi catiecriteria.

   
Executive coaching is een combinatie van leiderschapscoaching en 

bestuurscoaching.

Als topcoach zul je onvermijdelijk op een tweesprong belanden. De aanpak die de 
meeste topcoaches dan kiezen is die waarbij je leiderschapstips en -technieken aan-
draagt, op bestelling voorspelbare doelstellingen verwezenlijkt en zo hier en daar een 
marginale verbetering aanbrengt. De weg die minder bewandeld wordt is het coachen 
van mensen naar transformationeel leiderschap, een Onmogelijke Toekomst en zake-
lijk succes. De methode Meesterlijk Coachen staat voor de weg die het minst wordt 
bewandeld en is ongeschikt voor bangeriken. Het certifi catieprogramma Meesterlijk 
Coachen stelt mensen ertoe in staat om zakelijke doorbraken en persoonlijke door-
braken voor zakenmensen te verwezenlijken. In tegenstelling tot de meeste andere 
certifi catieprogramma’s bestuurscoaching, waarin een zekere hoeveelheid tijd in de 
schoolbanken wordt doorgebracht, baseert het Meesterlijk Coachen zich op de prak-
tijk en op zelfstudie. Er komt echter wel een enigszins schools element kijken bij het 
overbrengen van de volgende elementen: de visie, de theorie en de basisbegrippen van 
het Meesterlijk Coachen; de methode van het Meesterlijk Coachen; en met name de 
twaalf katalyserende coachinggesprekken . Maar het leeuwendeel van het certifi catie-
programma bestaat toch uit het coachen van kandidaten bij het gedurende een jaar 
coachen van hun eigen cliënten. Je ontvangt een certifi caat nadat je op basis van spe-
cifi eke criteria met succes drie verschillende coachingsituaties hebt voltooid.
Een traject Meesterlijk Coachen is pas voltooid als:

De cliënten verklaard hebben substantieel vooruitgang te hebben geboekt op  • 
weg naar hun Onmogelijke Toekomst en dit ook feitelijk hebben gedaan.
Er wezenlijke vooruitgang is geboekt ten aanzien van de lei-• 
derschapskwaliteiten van de cliënt, zichtbaar te maken 
met behulp van de 360-graden- feedbackmethode. 
Er een cultuuromslag is opgetreden in de organisatie (of het team) van de cliënt. • 
De cliënt is ontsnapt aan de moordende concurrentie, naar het eindeloze • 
verschiet dat zicht biedt op tot dusver onbetreden markten.
De cliënt revolutionaire oplossingen, producten, • 
diensten of ervaringen produceert.
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Er sprake is van buitengewone, concrete en meetbare resultaten. • 
De cliënt zegt dat dit zijn ultieme ervaring is geweest op het • 
gebied van zelfontwikkeling en persoonlijke groei.

Dit boek bestaat uit vier delen:
Deel Een: Het werkingsgebied van Meesterlijk Coachen in kaart gebracht
Deel Twee: Op weg naar Meesterlijk Coachen
Deel Drie: Het coachen van bestuurders naar het verwezenlijken van hun Onmoge-
lijke Toekomst en naar succes op hun vakgebied – twaalf maanden; twaalf coaching-
gesprekken
Deel Vier: Masterclasses met Robert Hargrove  – krachtige lessen in persoonlijke en 
organisatorische verandering

TOT SLOT
Ik vind het altijd erg leuk om reacties te krijgen van mensen die mijn boeken hebben 
gelezen en ik beloof dan ook dat ik deze allemaal zal beantwoorden. Ik verneem niet 
alleen bijzonder graag je mening over dit boek, ik zou ook graag vernemen hoe je het 
gebruikt tijdens je eigen reis naar Meesterlijk Coachen. Mijn e-mailadres is:  robert.
hargrove@masterfulcoaching.com.
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DEEL EEN

HET WERKINGSGEBIED 

VAN MEESTERLIJK COACHEN 

IN KAART GEBRACHT

Deel Een brengt het werkingsgebied van Meesterlijk Coachen in kaart voor bestuur-
ders, managers en andere professionals. In de verschillende hoofdstukken wordt de 
visie van het Meesterlijk Coachen behandeld (‘Betere leiders, betere wereld’) en wordt 
benadrukt hoe belangrijk het is dat je, als je meestercoach wilt worden, coacht om 
resultaten te boeken en niet slechts om gedragsverandering teweeg te brengen. In dit 
deel maak je kennis met de methode van het Meesterlijk Coachen, die zich bezighoudt 
met de Onmogelijke Toekomst, met succes en met transformationele leerprocessen. 

Hoofdstuk Een laat zien hoe het cumulatieve effect van verandering ervoor zorgt 
dat coaching meer is dan een goed idee, en zelfs noodzakelijk is. Nu organisaties steeds 
minder concreet worden doordat er op steeds grotere schaal van outsourcing en off-
shoring gebruik wordt gemaakt, wordt ook hun hiërarchische structuur steeds minder 
gelaagd en zullen managers bij omvangrijke projecten steeds vaker kleine teams met 
toptalenten moeten gaan coachen. Daarom is het belangrijk dat traditionele bestuur-
ders zichzelf omscholen tot coachende bestuurders die het beste naar boven kunnen 
halen bij werkelijk getalenteerde mensen die niet passen in enige taakomschrijving 
en die niet lijden aan een negen-tot-vijfmentaliteit. Dit hoofdstuk geeft een introduc-
tie op de methode Meesterlijk Coachen, die gericht is op de Onmogelijke Toekomst, 
zakelijk succes, radicale innovatie en zowel persoonlijke als organisatorische trans-
formatie. De methode houdt zich dus niet bezig met voorspelbare toekomstvisies of 
met op een na de beste willen worden, noch met geleidelijke veranderingen of kleine 
gedragssprongetjes. 

Om de organisatie opnieuw uit te vinden, moet je eerst 
jezelf opnieuw uitvinden.

De methode Meesterlijk Coachen is niet voor iedereen geschikt, kies je cliënten dus 
zo veel mogelijk met beleid en neem niet zomaar elke opdracht aan die je wordt aange-
boden. Hoofdstuk Twee breekt een lans voor extreme leiders die over een verreikende 
visie beschikken, die teams kunnen smeden van talentrijke buitenbeentjes en die ge-
durfde en schijnbaar onlogische stappen durven te nemen. Het zet zich af tegen gema-
tigde doorsneetypes die slechts in naam leiders zijn en die een hekel hebben aan visie, 
die teamwork veinzen en zich bij het minste teken van verzet terugtrekken. Extreme 
leiders leggen niet alleen de lat hoger, ze zijn, verrassend genoeg, ook het best coach-
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baar. In dit deel wordt ook beschreven hoe coaching op een zakelijk slimme manier 
kan worden ingezet om krachtig en snel je doelstellingen te kunnen behalen. 

Meesterlijk Coachen wil mensen inspireren, bekrachtigen 
en in staat stellen om intens met de toekomst te leven, 

terwijl ze gelijktijdig in het heden daadkrachtig optreden.

Laten we eens veronderstellen dat je een bestuurder aan het coachen bent en dat alles 
voorspoedig verloopt, maar dat je eigenlijk geen idee hebt of je nu een echte Meesterlij-
ke coach bent of dat je aanpak juist zeer matig is, waar je helaas pas achter zult komen 
op het moment dat je contract wordt opgezegd? Hoofdstuk Drie biedt je een soort van 
gps met de volgende vier oriëntatiepunten, aan de hand waarvan je zult kunnen de-
termineren of je je in de zone van het Meesterlijk Coachen bevindt, dan wel hopeloos 
verdwaald bent: (1) de coach participeert in het werkoverleg, speelt niet slechts een 
vrijblijvende, adviserende rol; (2) de coaching moet uitgaan van de Onmogelijke Toe-
komst en moet de cliënt ertoe aanzetten actie te ondernemen om deze werkelijkheid 
te maken, en zich niet op dwaalsporen laten brengen; (3) coaching stimuleert cliënten 
tot een persoonlijke (en organisatorische) herdefi niëring en betekent dus meer dan het 
afstoffen van reeds aanwezige competenties; en (4) een coach dient als sparringpartner 
bij het oplossen van puzzels, dilemma’s en raadsels.


