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Het Coachmodel 

 
 

Het coachmodel kent een viertal velden van waaruit naar het vraagstuk van de medewerker 

gekeken kan worden. De twee linkervelden wortelen in het heden en verleden, de twee rechter 

velden zijn gericht op de toekomst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De essentie van ieder veld afzonderlijk 

De velden in het heden: 

o Het feitenveld vertegenwoordigt het waarnemen. Het gaat om datgene wat waarneembaar is 

in de buitenwereld / organisatie. Wat er gebeurd is, wat ervaren, gevoeld wordt (feelings are 

facts). 

o Het meningenveld vertegenwoordigt het denken. Het gaat om gedachten, meningen, inter-

pretaties en conclusies op basis van de feiten. 

 

De velden in de toekomst: 

o Het doelenveld vertegenwoordigt het willen. Centraal staat welk resultaat bereikt moet 

worden, wat het allemaal moet opleveren. 

o Het oplossingenveld vertegenwoordigt het handelen. Centraal staan activiteiten en 

oplossingen, waarneembaar (buitenwereld). 

 

Het model is zodanig gestructureerd dat geen van de vier velden vóór de anderen gaat. Het 

vraagstuk van de medewerker dient niet in een dwingende volgorde te worden ‘aangevlogen’. Wel 
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is het voor het bereiken van de doelen belangrijk dat uiteindelijk alle vier de velden worden 

benut. 

Het Coachmodel voor het ordenen van informatie van de medewerker 

Het Coachmodel is handig om informatie van een medewerker over een vraagstuk te ordenen en 

inzichtelijk te maken. Dit kan je doen door op papier de vier velden te tekenen en in kaart te 

brengen welke informatie je hebt verzameld. Daarmee ontstaat een goed overzicht van het type 

informatie dat je hebt verzameld. Zo wordt snel inzichtelijk wat het precieze probleem is, hoe je 

medewerker tegen het vraagstuk aankijkt, wat de medewerker van jou als leidinggevende 

verwacht en aan welke oplossingen de medewerker denkt. 

Feiten Doelen 

Wat is precies het probleem? 

Waarop baseer je dat? 

Wat is er gebeurd? 

Wat was daarvan het gevolg? 

Wat gaat er wel/niet goed? 

Wat heb je gezien, gehoord....? 

Geef eens een voorbeeld? 

Welke, wat, wie precies? 

Wanneer, hoe vaak, hoelang....? 

Maak eens een filmpje: beschrijf zo precies 

mogelijk wat er aan de hand is? 

Wat voel(de) je precies...? 

Wat wil je (precies) bereiken? 

Wanneer ben je tevreden? 

Hoe ziet het er straks uit? 

Wat zijn je idealen? 

Los van de mogelijkheden/beperkingen, wat 

zou je willen? 

Wat moet het jou/de organisatie/... opleveren? 

Hoe groot is je bereidheid om hiervoor te gaan 

(schaal van 1 tot 10)? 

Wat gaat er dan beter? 

Meningen Wegen / Oplossingen 

Wat zijn volgens de medewerker de oorzaken 

van het probleem? 

Wat is het voor een soort probleem? 

Wat houdt het in stand? 

Bedenk eens een metafoor die het probleem 

goed verbeeldt? 

Wat vind je van dit probleem? 

Wat is voor jou de essentie van dit probleem? 

Hoe ga je het aanpakken? 

Wanneer, met wie ga je wat doen? 

Wat is je eerste stap? 

Wat zou er mis kunnen gaan?  

Waarop en hoe ga je anticiperen? 

Wat ga je morgen doen? 

Welke methode kan je hierbij helpen? 

Waar zou je het gemakkelijkst een succes 
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Wat is er volgens jou aan de hand? 

Waarom is dit een probleem voor jou? 

Wat levert dit probleem jou op? 

Wat mag/kan niet gebeuren bij dit probleem? 

Waar verwacht je dat het moeilijk wordt; waar 

ben je bang voor? 

Waarvan krijg je energie? 

Waar liggen blokkades? 

kunnen behalen? 

Wat/wie heb je nodig om dit te realiseren? 

Wat zijn de consequenties van mijn keuze(s)? 

Hoe ziet het er in de tijd uit? 

Hoe meet je voortgang? 

Wat kan jij als coach betekenen? 

 

Een goede coach kan 

o vragen koppelen aan de vier velden van het coachmodel; 

o vragen zodanig inzetten dat inzicht wordt verkregen en nieuwe wegen worden ontdekt 

(timing); 

o goed doorvragen binnen de verschillende velden. 

 

 

Do's & Don'ts voor de coach 

Do’s Don’ts 

Matchen in houding, stem, etc. (non-verbaal) Als coach centraal gaan staan; “Wat ik zou 

doen…” 

Stiltes  Zelf veel aan het woord (alarmbel) 

Structureren, samenvatten, spiegelen, 

steunen, stimuleren… 

Kritiekloos volgen van gedachtespoor van de 

ander (regie volledig uit handen geven) 

NB: coaching is niet soft en doelloos! 

Gecoachte persoon ‘aan het werk’ zetten. 

Verschillende coachingsgesprekken wijden 

aan hetzelfde onderwerp. 

In de tussentijd gaat het leren verder. 

Tijdsdruk zetten (ongeduld) op het coachings-

proces. 

 

 


