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Het idee achter een-leven-lang-leren is in zijn algemeenheid dat de maatschappij wel vaart bij 
mensen die zich blijven ontwikkelen en daarmee iets kunnen betekenen voor de medemens. Dat 
iedere organisatie, of dat nu een, al dan niet commercieel bedrijf, de lokale overheid, het onderwijs 
of de zorg is, profijt heeft van de ontwikkeling van haar individuele medewerkers. Jezelf blijven 
ontwikkelen heeft daarmee meerwaarde. Welke? Je leest het in dit white paper. 

WHITEPAPER
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Een-leven-lang-leren is een thema dat 
de Rijksoverheid stimuleert. Niet zo 
verwonderlijk nu volgens het CBS, het 
aantal mensen dat werkt in Nederland 
nog nooit zo groot was. Meer dan 9 
miljoen mensen hebben op 16 januari 
2020 een betaalde baan tegenover een 
laag werkeloosheidscijfer van iets meer 
dan 300.000 mensen. Om een leven lang 
te leren zijn verschillende regelingen en 
plannen ontwikkeld. Wat meestal bedoeld 
wordt is het blijven doen van opleidingen 
ook tijdens je loopbaan. Want wat blijkt? 
Volgens het meest recente rapport Aanbod 
van Arbeid (2016)van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau blijft het aandeel werkenden 
dat gedurende de loopbaan een cursus of 
opleiding volgt, al jaren hangen op 40%. 

In september vorig jaar boog onder anderen 
het bestuur van de NSvP zich over het thema 
een-leven-lang-leren. De Nederlandse 
Stichting voor Psychotechniek maakt zich 
sterk voor mens en werk, en gelooft in ruimte 
voor verschil in talent. Zij stelden de vraag 
hoe de arbeidsmarkt van morgen eruitziet en 
wat dat vraagt van de talentontwikkeling van 
jongeren en werkenden? Er werden kritische 
vragen gesteld t.a.v. de uitgangspunten. 

Deze zijn vooral geformuleerd vanuit het 
politieke belang en het organisatie belang. 
Het draait bij een-leven-lang-leren om 
de concurrentiepositie van Nederland, 
een hoogopgeleide beroepsbevolking en 
duurzame inzetbaarheid. De uitgangspunten 
maken duidelijk waarom we zouden 
‘moeten’ leren. Wat het interessant en 
aantrekkelijk maakt voor het individu blijft 
onderbelicht in het gesprek over een-leven-
lang-leren. Vandaar ook dit white paper, in 
aansluiting op enkele conclusies die de NSvP 
trekt als onderdeel van een vernieuwende 
aanpak van een-leven-lang-leren, te weten: 

•    Verbreed ‘leren’ naar ‘leren en 
ontwikkelen voor het leven’, werk aan een 
‘school of life’ zodat iedereen geïncludeerd 
wordt, ook de niet werkende mens.

•      Geef de behoeften en interesses van het 
individu meer aandacht. Zet ‘de wens van 
de mens’ meer centraal.

OVER DE BEGRIJPELIJKE TOENAME VAN DE VRAAG 
NAAR COACHING EN TRAINING.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-leren
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-leren
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2016/Aanbod_van_arbeid_2016
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2016/Aanbod_van_arbeid_2016


ZELFONTPLOOIING
Een-leven-lang-leren levert heel veel op voor jou persoonlijk én voor de organisatie waarin 
je werkt. Op de sociale media zijn allerlei videoboodschappen voorhanden om je te 
attenderen op de voordelen van zelfontwikkeling. Zo vertelt Prince Ea vol passie over een 
onderzoek door Shawn Achor, een Harvard professor bekend om zijn pleidooi voor positieve 
psychologie, die bewijst dat als je gelukkig bent, jouw intelligentie en creativiteit beter tot 
hun recht komen zodat je productiever bent, meer geld verdient én significant langer leeft. 
Dit daagt ons uit om onszelf beter te leren kennen en ons potentieel aan te boren. 

Uit TNO-onderzoek door Tirza Brouwer, gebaseerd op bronnen zoals NOBCO benchmark 
2018, Technavio Research Global Corporate Training Market 2018-2022, ICF Benchmark 2016, 
NIDAP, Deloitte over wereldwijde HR Trends 2016, blijkt dat mensen het beste uit zichzelf 
willen halen. Ze willen gecoacht worden op: 

1 Zelfontplooiing
2 Balans werk-privé
3 Samenwerken met collega’s
4 Loopbaan/ carrière
5 Stress en/ of burn-out.

Een ander voorbeeld van aansluiting op de behoefte om jezelf beter te leren kennen is de 
populaire boekenserie van Lucinda Riley: De zeven zussen. In elk deel worden we deelgenoot 
van een innerlijke zoektocht om antwoord te krijgen op vragen zoals ‘Wie ben ik?’ en ‘Waar 
kom ik vandaan?’. Toegegeven, de diepgang is vaak ver te zoeken, zeker in vergelijking met 
menig een coach/traintraject. Tegelijkertijd vinden deze verhalen niet voor niets wereldwijd 
gretig aftrek en lees je uitspraken zoals ‘Als je niet naar binnen kijkt, kom je ook niet naar 
buiten’ (deel 2 p.36) refererend naar het belang van introspectie. 

https://www.youtube.com/watch?v=M2NDQOgGycg&t=6s


BASISBEHOEFTEN
Om geluk te ervaren is het belangrijk dat je optimaal persoonlijk functioneert. Dit is op 
haar beurt weer afhankelijk van de aanwezigheid en ondersteuning van zogenaamde 
psychologische basisbehoeften. De Zelf-Determinatie Theorie van Deci en Ryan stelt dat 
mensen, naast hun fysieke behoeften, ook drie essentiële en universele psychologische 
basisbehoeften hebben: de behoefte aan Autonomie, Betrokkenheid en Competentie (ABC). 

Met autonomie wordt bedoeld in hoeverre iemand de ruimte ervaart om in vrijheid en 
in overeenstemming met eigen behoeften voor hem of haar interessante activiteiten te 
ondernemen. Met betrokkenheid als basisbehoefte wordt het belang bedoeld van je veilig, 
betrokken en gerespecteerd kunnen voelen bij en door anderen die er voor jou toe doen. 
Competentie houdt het kunnen leveren van prestaties in, door gebruik te maken van eigen 
capaciteiten. Uit een afstudeeronderzoek van Eva van Duin, die daarmee de winnaar is van 
de NOBCO Thesisprijs 2019, blijkt dat door coaching, de coachees (degenen die gecoacht 
worden) zich ondersteund voelen in hun psychologische basisbehoeften. Niet in de laatste 
plaats door focus op doelen en taken met de stip op de horizon in de toekomst, iets wat 
coaching en training onderscheidt van bijvoorbeeld therapie. Professionele coaching 
faciliteert, de redenatie voortzettend: optimaal persoonlijk functioneren en daarmee geluk, 
productiviteit en mogelijk zelfs een langer leven. Wie wil dat nou niet?!



INVESTEREN IN ZELFREGIE
Meer en meer wordt in het bedrijfsleven ingezet op eigen verantwoordelijkheid en zelfregie 
van medewerkers. Denk alleen al aan de zelfsturende teams en de roep om pro-activiteit. 
Coaching en training, mits kwalitatief goed, wordt gezien als een prima investering in human 
capital. De medewerkers worden immers verrijkt met inzichten en vaardigheden om hun 
persoonlijk en professioneel functioneren te optimaliseren. Dit zou bijvoorbeeld het stijgend 
aantal mensen met burn-outklachten kunnen verminderen. De ArboBalans van 2018 van 
TNO in opdracht van Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid verklaart verder 
dat de stijging van burn-outklachten samenhangt met dalende autonomie en stijgende 
taakeisen. Een bevestiging van het belang van zelfregie en het investeren hierin. Misschien 
roept de focus op eigen verantwoordelijkheid voor het slagen in het leven ook weerstand op. 
Nuance is inderdaad op z’n plaats. Je kunt erover lezen in een blog van myUpdate met als 
titel: ‘De kunst van ongelukkig zijn’. De wereld is niet maakbaar maar je kunt er wel iets van 
maken, zo is het idee. Een-leven-lang-leren kan daar een bijdrage aan leveren.

OOK DE BELASTINGDIENST DRAAGT BIJ 
Een meer praktische reden voor de vraag naar coaching en training, heeft te maken met 
de aantrekkelijkheid van bepaalde financiële regelingen. Particulieren die een opleiding 
of training volgen voor hun beroep of toekomstige beroep, mogen, onder bepaalde 
voorwaarden, hun uitgaven aftrekken als persoonsgebonden aftrek. Heb je een onderneming 
dan kun je de deelname aan een coach/trainingtraject opvoeren als zakelijke kosten. Voor 
werkgevers zet het ICM als opleidingsinstituut alle subsidie- en fiscale regelingen op een rij.

‘‘DE WERELD IS NIET MAAKBAAR MAAR JE 
KUNT ER WEL IETS VAN MAKEN!’’

https://myupdate.nl/actueel/de-kunst-van-het-ongelukkig-zijn/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/mag-ik-mijn-studiekosten-aftrekken
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/zakelijke_kosten/
https://www.icm.nl/subsidies-en-fiscale-regelingen/ 


Een-leven-lang-leren begint bij de motivatie 
om te wíllen leren. Om bereid te zijn te 
investeren in een veranderingsproces. Laat 
veranderen nou één van de moeilijkste 
dingen zijn, of het nu betrekking heeft op een 
organisatie of op persoonlijk functioneren. 
Eén van de redenen waarom veranderen 
een uitdaging is, is het kwijtraken, alleen al 
de mogelijkheid, van zekerheden, controle 
of structuur. De gebaande wegen, die 
vertrouwd zijn en waar we onze zekerheden 
aan ontlenen, verdwijnen of veranderen van 
richting. Onzekerheid maakt ons kwetsbaar, 
terwijl we juist zeker kunnen zijn van het feit 
dat niets zeker is, behalve het feit dat we 
allemaal sterven. 

ZELFREGIE EN KWETSBAARHEID
Het vraagt lef en eerlijkheid jegens onszelf 
en van een bedrijf, lokale overheid of andere 
organisatie om écht in de spiegel te kijken. 
De realiteit onder ogen te zien, in zijn volle 
omvang. Succesvol veranderen, een-leven-
lang-leren gaat niet zonder het durven lopen 
van emotionele risico’s. Financiële risico’s 
zijn, mits idealiter de meeste vragen op de 
checklist verderop in deze white paper met 
‘ja’ beantwoord worden, verwaarloosbaar. 
Moed is ook nodig omdat leren begint met 

bewustwording. Je gaat beseffen wat er 
daadwerkelijk nodig is om te bereiken wat 
je wilt. Dit betekent verantwoordelijkheid 
nemen en de juiste keuzes maken. Niet 
langer ‘verstoppertje’ spelen, soms zelfs 
‘buigen’ door je eergevoel opzij te zetten om 
de onvolkomenheden in jezelf en organisatie 
onder ogen te zien. Om met Brené Brown, 
een onderzoekshoogleraar maatschappelijk 
werk aan de Universiteit van Houston, te 
spreken: ‘Step in the arena!’. Ga de realiteit 
aan. Vaker dan je denkt kan moedig zijn ook 
betekenen dat je in essentie erkent dat je 
geweldig, succesvol en liefdevol bent. Een 
gedicht van Marianne Williamson, beter 
bekend als de inaugurale rede van Nelson 
Mandela, verwoordt dit prachtig. En wat 
dacht je van Leonard Cohen die met zijn lied 
‘There’s a crack in everything’, zingt over de 
schoonheid van kwetsbaarheid? 

Leren in een groep vraagt daarnaast ook 
lef om jezelf te tonen aan anderen. Te 
midden van anderen sta je als het ware in 
de schijnwerpers, in de volle aandacht. De 
vergelijking met anderen brengt doorgaans 
spanning met zich mee, en is tegelijkertijd 
een geweldig instrument om te leren. 
Men kan kunst afkijken’ en wordt bekeken.

OVER OVER DE MOED DIE NODIG IS OM DEEL TE NEMEN 
AAN COACHING EN TRAINING.



OVER COACHING OF GROEPSTRAINING
Hoe je een-leven-lang-leren ook vorm geeft, ‘Even stilstaan…om verder te komen!’ blijft aan 
de orde om de balans op te maken en de vertaalslag te maken naar motivatie en gewenste 
acties voor jezelf en de organisatie. Inzetten op zelfmanagement in het licht van vitaliteit en 
duurzame inzetbaarheid is belangrijker dan ooit. Dat kan prima middels individuele coaching 
of groepstraining. Zo heeft individuele coaching als voordeel dat er persoonlijke aandacht is. De 
focus kan liggen op individuele doelen en eigen leerstijl. Tijdens een groepstraining leert men 
van elkaar. Voorbeeld doet volgen en ook beseffen dat je iets zo slecht nog niet doet, helpt ter 
bevestiging. Het delen van de echte verhalen middels een inkijkje in ieders persoonlijke leven 
en werk, biedt talloze aanknopingspunten om te leren. Bovendien maakt met meer mensen 
in een groep leren, werkvormen mogelijk zoals de inzet van een buddy of ad hoc feedback van 
anderen. Een combinatie van beide over een langere periode is helemaal perfect, zeker in het 
kader van een-leven-lang-leren. Alle voordelen kunnen worden opgeteld en er is maximaal de 
gelegenheid voor ‘op maat gesneden diepgang’, en om samen met teleurstellingen te dealen en 
successen te vieren. Toepassing of delen van het individueel geleerde kan immers in de groep. 
En als men dan ook nog eens kan leren van meerdere coach/trainers, ieder met zijn/of haar 
eigen kennis en kunde, dan is het feest helemaal compleet. Zeker als deze professionals er eigen 
(zakelijk) belang bij hebben dat er daadwerkelijk een leven lang geleerd wordt.

Zo kan in relatie tot een mededeelnemer, kwetsbaarheid tonen voor de één betekenen: hulp 
vragen, terwijl dat voor een ander betekent: geen hulp geven of juist wel. Verandering vraagt 
moedige beslissingen. Verandering en ontwikkeling vraagt om de moed om fouten te durven 
maken. Een organisatiecultuur waarbij dit écht kan en nageleefd wordt, ook volgens de 
ongeschreven regels, is dan van groot belang. Fouten maken is nodig om iets goed te kunnen 
doen. Een-leven-lang-leven is dus niet voor watjes, er is lef voor nodig (!) van een werkgever 
en van een deelnemer.



OVER HET BELANG VAN DE JUISTE AANLEIDING VAN 
EEN COACH/TRAINTRAJECT.

•    iemand functioneert niet lekker in de 
groep 

•    er is sprake van te veel uitval, eventueel 
ziekteverzuim 

•   iemand communiceert niet handig 
•   een medewerker staat stil, pakt niet door 
•    iemand lijkt niet op zijn/haar plek te zitten 

in de organisatie 
•    iemand blijft twijfelen over wat hij/zij wil 
•    een medewerker wordt gehinderd door 

privé-issues 
•    een medewerker is met de gedachte 

ergens anders dan bij het werk (afleiding 
door zogenaamd mentaal verzuim) 

•   de werk-privébalans staat onder druk 
•    er komt onvoldoende werk uit iemands 

handen
•   er wordt te veel geklaagd

•    iemand heeft last van PHPD (pijntje hier 
pijntje daar) gerelateerd aan stress 

•    iemand wil zich persoonlijk 
ontwikkelen als onderdeel van een 
leiderschapsprogramma 

•   iemand wil zich sterker profileren 
•   er wordt een energielek ervaren 
•   de teamdynamiek laat te wensen over 
•   er is een grotere betrokkenheid nodig 
•    de persoonsgebonden verkoopprestaties 

moeten verbeterd worden 
•    iemand kan niet omgaan met 

veranderingen in de organisatie 
•   er is een gemis aan werkplezier 
•    iemands doel sluit niet aan op die van de 

organisatie 
•     er is behoefte aan een nieuw perspectief 

om de situatie vlot te trekken.

In dit kader telt bezint eer ge begint. Investeren met tijd, moeite en geld in leren heeft 
alleen zin als de aanleiding daartoe klopt. Wat is precies het probleem, de leerwens, vraag 
of ambitie? Welke behoefte is er of wat is ‘de pijn’ precies, en waar en bij wie zit die dan? 
Betreft het een uitdaging voor de hele organisatie of voor één of meerdere personen? Hoe 
meer mensen voordeel hebben van een deelname aan een coach/traintraject, hoe beter 
natuurlijk. In de praktijk gaat het om zaken zoals: 



Met in gedachte het idee dat je geen problemen moet maken als ze er niet zijn, is het wél belang-
rijk de problemen díe er zijn, te onderkennen en ernaar te handelen. De vraag is: ‘Moet ik dit nu 
doen?’ Door een potentiele deelnemer en leidinggevende/HRmer/beslisser te beantwoorden, 
telkens met de klemtoon op een ander woord in deze zin. 

MOET: is er daadwerkelijk een noodzaak m.b.t. welzijn, gezondheid, productiviteit, positie, door-
groeimogelijkheid of anderszins?
IK: wordt beseft dat enkel met het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor de deelname, 
een-leven-lang-leren kans van slagen heeft. En waarvoor precies neem je dan de verantwoorde-
lijkheid? En wat zijn daar de consequenties van, persoonlijk en voor de organisatie?
DIT: is dit programma, deze coaching en/of training, met deze specifieke professionals dé oplos-
sing voor het probleem, uitdaging of ambitie, of liever gezegd ontwikkelwens? Moet er geleerd 
worden op vaardigheidsniveau of is er meer nodig, bijvoorbeeld in de aansturing van iemands 
gedrag, middels anders denken en voelen?
NU: is dit het juiste moment voor deelname? Denk aan de tijd die het gaat kosten, de kosten die 
gemaakt gaan worden, of iemand ook figuurlijk tijd en ruimte heeft, de aandacht kan geven aan 
zijn of haar ontwikkelvraag, of er de nodige medewerking is van naasten en collega’s, of dit leer-
traject past in het HR-beleid? etc.  
DOEN: is er nog iets op tegen, welk bezwaar dan ook? Zo ja, neem het bezwaar serieus en onder-
zoek dit. Zo nee: ga ervoor en ga over tot actie om een leven lang te leren.

De ICF (International Coach Federation) heeft de afgelopen 6 jaar, sinds 2014, een longitudinaal 
onderzoek gedaan in samenwerking met het HCI (Human Capital Institute). Zij interviewden 336 
professionals werkzaam in HR (Human Resources), L&D (Learning and Development) en TM (Ta-
lent Management) in uiteenlopende branches over de inzet en opbrengst van coaching. 83% van 
deze professionals wil nog meer coaching faciliteren met als top 3 aan doelen: leiderschapsont-
wikkeling (55%), talentontwikkeling (51%) en prestatiebeheer (49%). De vraag is of de voorliggende 
aanleiding voor deelname aan coaching en/of een training, aansluit bij één van deze doelen?

Tot slot is het belangrijk, voordat je een coach/trainingstraject start, ervan overtuigd te zijn dat 
de deelnemer over voldoende zelfreflectie beschikt. Zonder zelfreflectie geen bewustwording. 
Zonder bewustwording geen mogelijkheid tot het nemen van zelfregie. Zonder zelfregie geen 
intrinsieke keuzes die voorwaardelijk zijn voor het gewenste gedrag om daar vervolgens weer op 
te kunnen reflecteren, liefst een leven lang.



OVER WELKE COACH/TRAINER GESCHIKT IS VOOR 
EEN-LEVEN-LANG-LEREN.
Als het om professionals gaat geldt uiteraard 
dat ‘smaken kunnen verschillen’. Uit het 
eerdergenoemde onderzoek van de ICF in 
samenwerking met het HCI (2020) bleek 
dat coaches gekozen worden op basis van 
vertrouwen, hun geloofwaardigheid, ervaring 
en ‘credentials and registrations’. 

KWALITEITSKEURMERKEN
Er is een groot aanbod van coaches en trainers. 
Hoe onderscheidt de professional zich? Als 
professioneel coach ben je geregistreerd 
vanwege beroepsmatige erkenning voor je 
deskundigheid. Deze is dan getoetst aan de 
hand van competenties, ervaring en de manier 
waarop iemand zich bekwaamd heeft. Grofweg 
kent Nederland twee hoofdkeurmerken 
namelijk de ICF (International Coach 
Federation) en de EMCC (European Mentoring 
and Coaching Council). De ICF is de grootste 
en een wereldwijde organisatie. Eén van 
de beroepsbehartigingsorganisaties die 
aangesloten is bij de Europese groep 
is de NOBCO (Nederlandse Orde van 
Beroepscoaches). Bepaalde aanleidingen 
vragen bepaalde kwalificaties. Vandaar dat 
registratie bij de ICF verschillende niveaus 
kent, te weten ACC (taakbekwaam), PCC 
(vakbekwaam) en MCC (Master) en bij de EMCC 

ook namelijk: foundation, practitionar, senior 
practitionar en masterpractitionar). Er zijn nog 
veel meer coachorganisaties die refereren aan 
een specifieke methodiek c.q. opleiding (bijv. 
NLP-coach), doelgroep of aandachtsgebied 
(bijv. Noloc, beroepsvereniging voor 
loopbaanprofessionals en jobcoaches) of 
specialisatie (bijv. executivecoach of lifecoach). 

Een kwaliteitskeurmerk van een professionele 
trainer is registratie bij bijv. de NOBTRA (De 
Nederlandse Orde van Beroepstrainers). 
Verder bewaakt de NRTO (Nederlandse 
raad van Training en Opleiding) ook 
de kwaliteit van private trainings- en 
opleidingsbureaus in Nederland. De CEDEO 
biedt kwaliteitsregistratie aan met name 
opleidingen en daarnaast voor trainingen 
en andere HR-diensten. In het CRKBO 
(Register Kort Beroepsonderwijs) kunnen 
onderwijsinstellingen worden ingeschreven 
die voldoen aan de Kwaliteitscode 
voor Opleidingsinstituten voor Kort 
Beroepsonderwijs. Opname in dit register 
is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van 
de instelling of opleider/trainer. Net als bij 
de professionele coach kan ook een trainer 
specifieke deskundigheid erkent hebben 
gekregen.



Aansluitend kan het, in het kader van persoonlijke ontwikkeling, van toegevoegde waarde 
zijn als een coach/trainer over therapeutische kwalificaties beschikt. Zeker als de leervraag 
verder gaat dan het leren van een vaardigheid. Een-leven-lang-leren vraagt dan om 
emotionele diepgang en om een duurzame transfer van het geleerde naar de praktijk van 
alledag. Leren aan de hand van inzichten met betrekking tot identiteit, overtuigingen, missie 
en visie is dan aan te bevelen. Zo registreert het KP (Kwaliteitsregister voor Paramedici) de 
kwaliteit voor paramedische professionals. Is een psycholoog mogelijk geregistreerd bij het 
NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). En hebben bepaalde therapeuten werkzaam in 
de Individuele Gezondheidszorg, een BIG-registratie.

‘‘DE EFFECTEN MOETEN IN BEELD ZIJN. ZICHTBAAR 
GEDRAG DAT OPGEMERKT GAAT WORDEN DOOR DE 

DEELNEMER ZELF EN COLLEGA’S.’’

Een geschikte coach/trainer onderscheidt zich verder ook door zijn of haar werkervaring. 
Meestal zit dit verdisconteerd in het betreffende keurmerk. Neem in je keuze, als het 
gaat om resultaatgericht leren gebaseerd op inzichten op identiteitsniveau, ook mee 
welke levenservaring een professional heeft. Andere relevante ‘richtingwijzers’ kunnen 
zijn: de ervaring met een bepaalde branche of functie c.q. positie van de deelnemer, 
de communicatieve vaardigheden in overleg over procedure en voortgang, en 
verwachtingenmanagement t.a.v. resultaatvoorstelling en heldere doelen. Dit zou verder 
moeten gaan dan het ‘versmarten’ van doelen. Ook de gewenste effecten moeten in beeld 
zijn, vertaald in zichtbaar gedrag dat opgemerkt gaat worden door de deelnemer zelf en 
relevante betrokkenen zoals collega’s. Net als de werkafspraken en juist ook afstemming 
over wanneer het leerproces niet verloopt zoals gewenst. Van belang is ook of de coach/
trainer eigenaarschap, zelfreflectie en nazorg om ‘de zaag scherp te houden’ faciliteert, ook 
in de toekomst, juist als het om een-leven-lang-leren gaat.



EEN KORTE CHECKLIST VOOR BESLISSERS 
OM JE FLINK OP WEG TE HELPEN
Bedoeld voor werkgevers en potentiële deelnemers.

•     Zie ik het nut in van blijvend ontwikkelen, persoonlijk en beroepsmatig?
•     Is de aanleiding (probleem, vraag, ambitie) geschikt voor deelname aan een coach/

traintraject? 
•     Welke opties van coach/traintrajecten heb ik?
•     Zijn alle verwachtingen van en door de deelnemer (bijv. werknemer), leidinggevende en 

coach/trainer helder afgestemd?
•     Weet ik welke opbrengst ik mag verwachten van een specifiek coach/traintraject?
•     Weet ik of en hoe deze coach/trainer professioneel geregistreerd staat, als coach? of als 

trainer/opleider?
•     Weet ik of deze coach/trainer ook therapeutisch onderlegd is?
•     Weet ik óf en zo ja welke ervaring deze coach/trainer heeft in mijn branche?
•     Zijn er subsidiemogelijkheden of is fiscale aftrek mogelijk voor een aantrekkelijke 

financiële investering?
•     Heb ik de investering helder, voor mezelf of die ik vraag van mijn medewerker qua tijd, 

geld, terugkoppeling naar de organisatie, en is deze reëel haalbaar in combinatie met 
verantwoordelijkheden en taken?

•     Kan de vraag MOET IK DIT NU DOEN? door relevante betrokkenen met JA beantwoord 
worden?

•     Ecologische checkvraag: Is er iets op tegen om deel te nemen of om deelname te 
faciliteren? 



Tot slot ter geruststelling, uiteindelijk kan een mens simpelweg niet: niet ontwikkelen.  
Het is van belang dat je meer dan tevreden bent met de manier waarop je iets aan het 
bereiken bent. Dat je overtuigd bent van het feit dat je met de organisatie of jezelf goed op 
weg bent om te leren, te ontwikkelen, te veranderen. Het hebben van een concreet plan met 
vertrouwen in de werking ervan is dan een must. Wij wensen iedere lezer van dit white paper 
veel wijsheid en motivatie toe. 

Kortom: 
doe je voordeel met bovenstaande informatie en veel werk- en levensplezier gewenst!

Ing. Ton de Rooij
Drs. Ardie Nooijen-Kuijpers
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