Vijf belangrijke eigenschappen van een coachend leider

voorwoord
Mijn grootste hobby is wel het fotograferen van insecten: bijen en hommels, zweefvliegen, libellen
en juffers, kevers, wespen en mieren, vliegen en muggen, wantsen en cicaden...
Daar waar ze door de meeste mensen alleen maar als lastig of eng ervaren worden, zie ik een wereld
vol kleine wonderen.
Bovendien zijn ze erg nuttig en bijzonder belangrijk voor ons mensen. Zo wordt het grootste deel van
de gewassen die wij eten, door insecten bestoven. Gebeurt dit niet meer, dan heeft dit grote
gevolgen voor onze voedselvoorraden. Insecten ruimen ook veel organisch (plantaardig en dierlijk)
materiaal op in onze omgeving, wat anders openlijk zou liggen rotten en een voedingsbodem voor
ziektes zou vormen. Insecten die in de grond leven, dragen voor een groot deel bij aan de
vruchtbaarheid van die bodem. Daarnaast zijn insecten ook weer een belangrijke voedingsbron voor
veel vogelsoorten. Deze worden door het verdwijnen van insecten ook met uitsterven bedreigd. En
zo kunnen we nog even doorgaan.
Het tempo waarin insecten aan het verdwijnen zijn, kun je gerust alarmerend noemen.
Elke serie op mijn blog wordt opgeluisterd met foto's van insecten, om de aandacht op hen te
vestigen. Ik wil een oproep doen, om jouw eigen omgeving (meer) insectenvriendelijk in te richten. Je
kunt in tal van publicaties allerlei voorbeelden vinden hoe dat te doen.
Voor de serie 'losse artikelen' heb ik de Vlieg gekozen. In Nederland kennen we meer dan vijfduizend
soorten vliegen en muggen. En hoewel we vliegen over het algemeen lastig vinden, zijn veel van deze
soorten goede afvalopruimers. En ze zijn ook zeker niet allemaal zwart, blauw of groen.
De foto op de titelpagina is van de Gele Snipvlieg. Er komen zo'n twintig soorten snipvliegen of
snavelvliegen in Nederland voor. Hun naam danken ze aan de sterke, naar voren staande snuit. Ze
leven vooral van andere insecten en je kunt ze voornamelijk vinden in en aan de rand van bossen.

Maar nu back to business: vijf belangrijke eigenschappen van een coachend leider.
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Vijf belangrijke eigenschappen van een coachend leider
inleiding
Natuurlijk heeft een coachend leider meer eigenschappen dan vijf. En wanneer je ernaar googled,
dan kom je tal van verschillende rijtjes tegen. Afhankelijk van de invalshoek van de auteur worden
eigenschappen belicht. Ik ga in dit artikel geen verwijzingen naar die rijtjes geven.
Dit artikel heb ik geschreven, om ondersteunend te zijn aan de serie "Gedachten over de
klantgerichte organisatie" en in het bijzonder aan de aflevering 'coachend leiderschap'. Zoals in de
inleiding van die serie aangegeven, beperk ik me tot mijn eigen gedachten. Het heeft ook geen zin
een lange opsomming van allerlei eigenschappen te doen. De vijf die ik hier geef, moeten volgens mij
in ieder geval aanwezig zijn, omdat deze zeker gaan helpen meer vorm te geven aan een klantgerichte organisatie. Per eigenschap geef ik wat kenmerken om voor jezelf over na te denken.
1. een coachend leider heeft oprechte interesse in anderen
Je houdt van mensen
Voor oprechte interesse in anderen, moet je van mensen houden. En de eerste mens, waar je van
moet houden, ben jezelf. Houden van jezelf is de sleutel naar het hart van de ander. Houden van
jezelf betekent: jezelf accepteren en waarderen; jouw positieve en minder positieve eigenschappen
naast elkaar laten bestaan en omarmen; kunnen genieten van jezelf, omdat je bent wie je bent.
Wanneer je dat kunt, kun je houden van anderen.
Je bent objectief en neutraal
Je laat je niet leiden door bijvoorbeeld uiterlijk of afkomst, door de historie die iemand met zich
meedraagt, of door het verhaal wat iemand vertelt. Ook niet door de plaats die iemand binnen de
organisatie inneemt. Je laat de ander merken dat je deze accepteert zoals hij/zij is en er toe doet.
Je staat open voor feedback
Als coachend leider wil je zelf ook continu groeien. Daarvoor is het belangrijk feedback te krijgen
over je eigen functioneren. Je moet bij jezelf steeds afvragen: wat kan ik anders of beter doen? Hoe
kan ik nog meer het beste uit mezelf halen voor anderen? Je bent geïnteresseerd in wat een ander
jou daarover kan meegeven. Ga objectief met feedback om en overdenk het. Wanneer je er iets mee
kunt, prima. Zo niet, dan laat je het voor wat het is. Vergeet niet voor feedback te bedanken!
2. een coachend leider heeft passie voor menselijke ontwikkeling
Je geeft geen advies, maar aandacht
Verandering komt van binnenuit. Verandering ontstaat vanuit aandacht. Aandacht zorgt ervoor, dat
de ander in zichzelf kan doordringen. Advies is van buitenaf. Advies belemmert het proces van
persoonlijke ontwikkeling en legt (wellicht onbedoeld) grenzen op.
Je hebt kennis van psychologische modellen
Kennis van ontwikkelingspsychologie helpt bij het herkennen van (groei)fasen binnen het werkbare
leven en de lichamelijke, verstandelijke en sociaal-emotionele kenmerken die daarbij horen.
Kennis van humanistische psychologie helpt bij het zien en benadrukken van de ander als een
totaliteit; een creatief, groeiend, betekenisgevend en waarderend persoon. Als iemand die in staat is
het eigen welzijn en dat van de omgeving te verbeteren.
Kennis van sociale psychologie helpt inzichten te krijgen in hoe gevoelens, gedachten en gedrag door
aanwezigheid van anderen wordt beïnvloed. Het geeft handvatten te ontdekken hoe iemands
zelfbeeld, zelfachting en zelfpresentatie positief of negatief beïnvloed wordt door de groep.
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Vijf belangrijke eigenschappen van een coachend leider
Je begeleidt in het vinden van oplossingen
Coachen is maatwerk. De ene mens is de ander niet. Wat bij de een werkt, werkt bij de ander niet.
Daarom is het belangrijk, dat iemand zelf met oplossingen komt, waar hij/zij zich in kan vinden.
Oplossingen op basis van de eigen wil om verder te groeien en die voor de persoon zelf realistisch en
haalbaar zijn. Daarom stel je vragen, die laten nadenken. Als coachend leider houdt je daarbij wel de
organisatiekaders in de gaten, als onderdeel van het realistische en haalbare.

3. een coachend leider kan luisteren
Wanneer je de tijd neemt te luisteren, kun je van meer waarde voor anderen en de organisatie zijn.
Luisteren betekent, dat je in staat bent de aandacht te verleggen naar de ander. Bij luisteren geef je
iemand de ruimte het verhaal te doen. Goed luisteren leidt tot meer kennis en inzichten, betere
samenwerking en duurzame relaties.
Je besluit zelf niets te zeggen
Luisteren betekent, dat je geen zinnen van de ander afmaakt. Dat je niet in de rede valt. En dat je
terughoudend bent met het vertellen van eigen ervaringen. Wanneer je denkt dat het toch goed is
om iets te zeggen, stel je eerst de legitimatievraag.
Je neemt gericht waar met je oren en ogen
Het grootste deel wat iemand vertelt, bestaat niet uit woorden, maar uit non-verbale communicatie;
uit lichaamstaal. Daarom zijn jouw ogen even belangrijk als jouw oren. Komt de lichaamstaal overeen
met wat je hoort? Of vertelt het een ander verhaal?
Je kunt spiegelen
Door aan de ander terug te geven wat je ziet en hoort, laat je niet alleen merken, dat je aandacht
hebt. Je laat de ander ook luisteren en kijken naar zichzelf. Hierdoor krijgt deze de kans de eigen
woorden te overdenken en wordt hij/zij uitgenodigd tot zelfreflectie.
4. een coachend leider heeft respect voor de ander
Je bent te vertrouwen
De basis voor een coachingsrelatie is vertrouwen. Voor dat vertrouwen wat de medewerker in jou als
coach stelt, dien je na te komen wat je zegt/belooft. Maar ook is het belangrijk dat er geen
informatie vanuit de coachingsgesprekken door jou aan anderen wordt verstrekt. Vertrouwen zorgt
voor veiligheid. Veiligheid zorgt voor openheid. Zonder openheid kan er geen persoonlijke groei
ontstaan.
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Je zet jouw eigen mening opzij
Dit is soms erg moeilijk te doen. Wij hebben over het algemeen al een ingekleurd beeld van iemand
anders. Hetzij door eigen ervaringen, hetzij door wat we gehoord/gezien hebben. Toch zul je in staat
moeten zijn iemand blanco tegemoet te willen treden. Blanco in de zin van: ik wil graag ontdekken
wie je werkelijk bent; niet bevestigd krijgen van wie ik denk dat je bent.
Je oordeelt niet
Het enige wat telt, is dat de medewerker baat heeft bij de begeleiding van de coach. Het gaat erom,
wat voor hem/haar werkt. Er zijn meerdere oplossingen, die leiden tot resultaat. Het is niet aan de
coach om aan te geven, welke hij goed of slecht vindt. Wel kan hij vragen stellen in de vorm van:
'Gaat dit voor jou werken?' of 'Wat vindt jij er zelf van?'.

5. een coachend leider loopt voorop
Een coachend leider binnen een klantgerichte organisatie stimuleert, motiveert en faciliteert. Dat
betekent, dat er meer van jou verwacht wordt dan alleen 'een goed gesprek'.
Je bent geloofwaardig
Geloofwaardigheid is geen eigenschap. Het is de balans tussen positieve en negatieve ervaringen die
anderen met jou hebben. Dit houdt meer in dan af en toe een complimentje geven. Het gaat om het
vertrouwen wat je opbouwt in de relatie met jouw medewerkers/collega's, door voor hen positieve
acties te ondernemen, zonder achterliggende bedoeling. Anderen hebben een positief beeld van jou
op basis van jouw handel en wandel. Lees in dit kader bijvoorbeeld eens over de Emotional Bank
Account van Stephen Covey (boek: The Seven Habits of Highly Effective People).
Je toont voorbeeldgedrag
'Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet', is een bekend Nederlands spreekwoord,
dat is afgeleid van de originele uitspraak 'Wat u wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander'. Het
spreekwoord dat wij hanteren is passief van aard. De originele uitspraak is actiegericht. Het dwingt
ons datgene te doen, waarvan wij graag willen dat een ander het ook doet. En dat is de kern van
voorbeeldgedrag. Wanneer wij willen dat medewerkers bepaald gedrag vertonen, dienen we dat
eerst zelf al te tonen. En wanneer we het zelf doen, dàn kunnen we het vragen aan anderen dit
voorbeeld te volgen. Omdat je dan kunt rappelleren aan de positieve ervaringen die zij met jouw
gedrag hebben.
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Je stelt jezelf kwetsbaar op
Het eerste wat je moet leren is dat het 'je kwetsbaar opstellen' geen zwaktebod is. Het is leiden
vanuit kracht. Het is nodig voor het creëren van vertrouwen. Het betekent dat jij je niet achter een
masker verstopt. Dat je niet bang bent voor mogelijke reacties. Dat je niet alles weet. Dat jij ook in
staat bent fouten te maken. Kortom: het laat zien dat jij ook maar gewoon mens bent.
Door jezelf kwetsbaar op te stellen, geef je anderen het vertouwen, dat het veilig is dit ook te doen.
Je laat ze merken, dat het hen krachtiger kan maken in plaats van zwakker.

de bal is aan jou
Coachend leiderschap is een keuze. Het is jouw manier van omgaan met
mensen. Het is een levensstijl, die verder reikt dan alleen de werkvloer. En
daardoor is het zo'n krachtige stimulator binnen een (klantgerichte)
organisatie.
Volgens mij heb ik jou hierboven voldoende stof tot nadenken gegeven. En
het maakt niet uit of je het er mee eens bent of niet. Wat er wel toe doet, is dat je eerlijk bent naar
jezelf. Vindt jij dat een bepaalde eigenschap of kenmerk belangrijk is voor jouw coachend
leiderschap? Waarom dan? Hoe kunnen jij en anderen er baat bij hebben? Vindt je juist van niet?
Waarom niet? Waarom zou het jou of anderen niets opleveren?
Natuurlijk ben ik erg benieuwd naar jouw gedachten en hoe jij de invulling van coachend leiderschap
ziet. Laten we elkaar aanvullen en daardoor steeds een beetje beter coachend leiden. We kunnen
elkaar de mogelijkheid geven te groeien.
[geef jouw feedback via proqlantblog@gmail.com]
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