
Mensen die 
de Coachingskalender 

het hardste nodig hebben, 
krijgen die nooit 

cadeau

Geef ’m dan nu cadeau! 

Zie www.businezz.nl

B_NEL 45 scheurkalender 00 voorwerk.indd   2 20-06-17   14:36



Coachingskalender 2018 © Boom uitgevers Amsterdam/A. Boers 2017

maandag

Je hebt niets aan de zon als 
je je luiken dichthoudt 

Nieuwjaarsdag

1 januari

Het jaar dat voor ons ligt
heeft 365 dagen
misschien dat een ervan
niet helemaal zal slagen.

Een nieuw jaar. Hoe dat voelt, kan per persoon verschillen. Voor de een voelt 
een nieuw jaar als een open ruimte vol mogelijkheden, voor een ander als 
een berg waar je je doorheen moet gaan eten. Of wellicht deel je de blik van 
auteur Teresa Amabile, die het moderne leven vergelijkt met een lopende 
band die steeds sneller wordt gezet. En kijk je dan vanuit een privé- of vanuit 
een werkperspectief? Maar misschien heb je voorlopig vooral een zwaar hoofd 
en staat dat helemaal niet naar vooruitkijken.

Een nieuw jaar betekent in elk geval een nieuwe 
als de afgelopen vijftien jaar graag een dagelijks ankerpuntje, lichtpuntje of 
rustmomentje wil zijn.
Even stilstaan bij een idee, een suggestie voor een aanpak of een reflectie 
op een benadering die je tot nu toe vanzelfsprekend vond. En daar zal de 
Coachingskalender
‘Daar heb ik helemaal niets mee’ ook best waardevol zijn.

Ook namens de meeschrijvers en uitgever wens ik je een mooi scheur- of app-
jaar!

Aty Boers
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Je hebt niets aan de zon als 

1 januari

Het jaar dat voor ons ligt
heeft 365 dagen
misschien dat een ervan
niet helemaal zal slagen.

Een nieuw jaar. Hoe dat voelt, kan per persoon verschillen. Voor de een voelt 
een nieuw jaar als een open ruimte vol mogelijkheden, voor een ander als 
een berg waar je je doorheen moet gaan eten. Of wellicht deel je de blik van 
auteur Teresa Amabile, die het moderne leven vergelijkt met een lopende 
band die steeds sneller wordt gezet. En kijk je dan vanuit een privé- of vanuit 
een werkperspectief? Maar misschien heb je voorlopig vooral een zwaar hoofd 
en staat dat helemaal niet naar vooruitkijken.

Een nieuw jaar betekent in elk geval een nieuwe Coachingskalender, die net 
als de afgelopen vijftien jaar graag een dagelijks ankerpuntje, lichtpuntje of 
rustmomentje wil zijn.
Even stilstaan bij een idee, een suggestie voor een aanpak of een reflectie 
op een benadering die je tot nu toe vanzelfsprekend vond. En daar zal de 
Coachingskalender ook dit jaar vast niet elke dag in slagen. Al kan de conclusie 
‘Daar heb ik helemaal niets mee’ ook best waardevol zijn.

Ook namens de meeschrijvers en uitgever wens ik je een mooi scheur- of app-
jaar!

Aty Boers
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dinsdag

Leren betekent niet je 
 aanpassen, maar je 

aanpassingsvermogen 
vergroten

Het Alfabet van het aanpassingsvermogen
De A van ‘After midnight’ en ‘Agile’

Als een organisatiekundige door de Financial Times een revolutionair wordt 
genoemd, moet deze wel bijzondere ideeën hebben. En die heeft Eddie 
Obeng. Hij is geboren in Ghana, werkte bij Shell en is oprichter van Pentacle, 
een virtuele businessschool.

Zijn revolutionaire idee is het ‘New World Management’-concept. Obeng 
stelt dat de wereld is veranderd van een wereld waarin organisaties sneller 
konden leren dan hun omgeving (de ‘oude wereld’) naar een wereld die sneller 
verandert dan organisaties kunnen leren: de ‘nieuwe wereld’ of the world after 
midnight.
Obeng stelt dat alle methoden en veronderstellingen die organisaties 
in de twintigste eeuw gebruikten om te plannen, organiseren, sturen en 
leidinggeven niet meer werken, en zelfs schadelijk zijn voor individuen, 
organisaties en samenlevingen.

Obeng staat niet alleen in zijn overtuiging dat het voor organisaties en 
iedereen die daarmee te maken heeft steeds meer draait om leren. Niet 
je aanpassen is het devies, maar je aanpassingsvermogen vergroten. Ook 
in Nederland zijn veel organisaties daarmee bezig, vaak onder het etiket 
agile, oftewel ‘lenig(heid)’. Helaas wordt dit begrip vervolgens vaak op een 
‘oude wereld’-manier aangepakt, met een nadruk op methoden, rollen en 
verantwoordelijkheden. Men zoekt weer snel naar zekerheid in het omgaan 
met onzekerheden.

In de kalender brengen we daarom dit jaar het Alfabet van het 
aanpassingsvermogen, met de focus op waar het echt om gaat: het op gang 
brengen en houden van effectieve leerprocessen.
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Het Alfabet van het aanpassingsvermogen
De A van ‘After midnight’ en ‘Agile’

Als een organisatiekundige door de Financial Times een revolutionair wordt 
genoemd, moet deze wel bijzondere ideeën hebben. En die heeft Eddie 
Obeng. Hij is geboren in Ghana, werkte bij Shell en is oprichter van Pentacle, 
een virtuele businessschool.

Zijn revolutionaire idee is het ‘New World Management’-concept. Obeng 
stelt dat de wereld is veranderd van een wereld waarin organisaties sneller 
konden leren dan hun omgeving (de ‘oude wereld’) naar een wereld die sneller 
verandert dan organisaties kunnen leren: de ‘nieuwe wereld’ of the world after 
midnight.
Obeng stelt dat alle methoden en veronderstellingen die organisaties 
in de twintigste eeuw gebruikten om te plannen, organiseren, sturen en 
leidinggeven niet meer werken, en zelfs schadelijk zijn voor individuen, 
organisaties en samenlevingen.

Obeng staat niet alleen in zijn overtuiging dat het voor organisaties en 
iedereen die daarmee te maken heeft steeds meer draait om leren. Niet 
je aanpassen is het devies, maar je aanpassingsvermogen vergroten. Ook 
in Nederland zijn veel organisaties daarmee bezig, vaak onder het etiket 
agile, oftewel ‘lenig(heid)’. Helaas wordt dit begrip vervolgens vaak op een 
‘oude wereld’-manier aangepakt, met een nadruk op methoden, rollen en 
verantwoordelijkheden. Men zoekt weer snel naar zekerheid in het omgaan 
met onzekerheden.

In de kalender brengen we daarom dit jaar het Alfabet van het 
aanpassingsvermogen, met de focus op waar het echt om gaat: het op gang 
brengen en houden van effectieve leerprocessen.
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woensdag

De beste stuurlui staan 
samen aan het roer 

Gespreid leiderschap

Op woensdagen besteden we in deze kalender aandacht aan leiderschap, een 
thema dat zeker niet alleen voor managers interessant is.

Steeds minder organisaties in Nederland voldoen immers aan het traditionele 
plaatje, met een duidelijk onderscheid tussen ‘de baas’ en ‘de werkvloer’. 
Er staat niet meer één (meestal) man aan het roer die de koers bepaalt en 
bewaakt. In de moderne organisatie wordt die koers bepaald met behulp van 
de collectieve wijsheid van de organisatie en betrokken stakeholders. En  
(bij)sturing vindt plaats door intensieve onderlinge afstemming en 
samenwerking.
Formele leiders zijn nog steeds nodig, maar met andere competenties. 
Daarnaast wordt van iedereen in de organisatie steeds meer persoonlijk 
leiderschap gevraagd.

Dergelijk ‘gespreid’ leiderschap is vooral van belang bij organisaties in 
verandering. Het geheel van een organisatie kan pas echt in beweging komen 
als iedere betrokkene:
• helpt om patronen in het systeem te kunnen zien;
• zijn of haar aandeel in die patronen kan en wil zien, in termen van gedrag;
• effectiever gedrag gaat vertonen om belemmerende patronen te helpen 

doorbreken;
• aangesproken wil worden op zijn of haar gedrag en de effecten daarvan op 

het geheel;
• anderen aanspreekt op hun gedrag en de effecten daarvan.

Met stuurlui aan wal kom je dan niet ver …

Naar: Ronald Touwslager en Robert Gieling, 
(uitgegeven in eigen beheer).
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Gespreid leiderschap

Op woensdagen besteden we in deze kalender aandacht aan leiderschap, een 
thema dat zeker niet alleen voor managers interessant is.

Steeds minder organisaties in Nederland voldoen immers aan het traditionele 
plaatje, met een duidelijk onderscheid tussen ‘de baas’ en ‘de werkvloer’. 
Er staat niet meer één (meestal) man aan het roer die de koers bepaalt en 
bewaakt. In de moderne organisatie wordt die koers bepaald met behulp van 
de collectieve wijsheid van de organisatie en betrokken stakeholders. En  
(bij)sturing vindt plaats door intensieve onderlinge afstemming en 
samenwerking.
Formele leiders zijn nog steeds nodig, maar met andere competenties. 
Daarnaast wordt van iedereen in de organisatie steeds meer persoonlijk 
leiderschap gevraagd.

Dergelijk ‘gespreid’ leiderschap is vooral van belang bij organisaties in 
verandering. Het geheel van een organisatie kan pas echt in beweging komen 
als iedere betrokkene:
• helpt om patronen in het systeem te kunnen zien;
• zijn of haar aandeel in die patronen kan en wil zien, in termen van gedrag;
• effectiever gedrag gaat vertonen om belemmerende patronen te helpen 

doorbreken;
• aangesproken wil worden op zijn of haar gedrag en de effecten daarvan op 

het geheel;
• anderen aanspreekt op hun gedrag en de effecten daarvan.

Met stuurlui aan wal kom je dan niet ver …

Naar: Ronald Touwslager en Robert Gieling, Vasthouden is loslaten, 2017 
(uitgegeven in eigen beheer).
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donderdag

Kennismakingsrondje 2018: 
De kunst is niet om mensen 

contact te laten maken, 
maar om hun contact met 

hun smartphone te 
verbreken 

Check-in

Als je met een groep aan het werk gaat, is een goede start essentieel. 
Waarschijnlijk zijn daarom boekjes en websites met ‘kennismakingsoefeningen’ 
of ‘ijsbrekers’ zo populair. 

Ben je zelf een bijeenkomst aan het voorbereiden, kies dan niet te snel voor 
een ‘leuke werkvorm’. Kijk eerst goed welke van de mogelijke doelstellingen 
van een check-in in jouw geval de nadruk moet krijgen:

1. Elkaars stem even horen. Je wilt dat de groepsleden zich niet alleen met 
jou als begeleider gaan verhouden, maar ook onderling. Het liefst wil je dat 
iedereen even naar ieder ander heeft gekeken en even ieders stem heeft 
gehoord.

2.  Erkenning van en ruimte voor meegenomen ‘bagage’ van groepsleden. 
Soms helpt het om hier ruimte voor te maken en dit te erkennen. Het kan 
daarbij gaan om iets wat verband houdt met de bijeenkomst, maar ook om 
bijvoorbeeld familieomstandigheden of een conflict. Het uitspreken hiervan 
maakt het makkelijker om dat wat los te laten en te ‘landen in het hier-en-nu’.

3. De  focus op wat de groep hier samen gaat doen.

Vervolgens kun je een werkvorm zoeken of ontwerpen die de focus legt op 
een van de drie doelen of naar een werkvorm waarin je twee of drie doelen 
combineert.

Nog een tip: als je een vorm kiest die flink wat tijd kost, zorg dan voor 
voldoende inhoud, en laat in je taalgebruik merken dat het onderdeel van de 
bijeenkomst is. Zeg dus niet: ‘Voordat we echt beginnen …’, maar: ‘Als eerste 
stap om ons doel te bereiken …’ Een werkvorm die deelnemers het gevoel 
geeft dat ze nog niet echt begonnen zijn, maakt vooral doeners in een groep 
erg onrustig.
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Kennismakingsrondje 2018: 
De kunst is niet om mensen 

maar om hun contact met 

Check-in

Als je met een groep aan het werk gaat, is een goede start essentieel. 
Waarschijnlijk zijn daarom boekjes en websites met ‘kennismakingsoefeningen’ 
of ‘ijsbrekers’ zo populair. 

Ben je zelf een bijeenkomst aan het voorbereiden, kies dan niet te snel voor 
een ‘leuke werkvorm’. Kijk eerst goed welke van de mogelijke doelstellingen 
van een check-in in jouw geval de nadruk moet krijgen:

1. Elkaars stem even horen. Je wilt dat de groepsleden zich niet alleen met 
jou als begeleider gaan verhouden, maar ook onderling. Het liefst wil je dat 
iedereen even naar ieder ander heeft gekeken en even ieders stem heeft 
gehoord.

2.  Erkenning van en ruimte voor meegenomen ‘bagage’ van groepsleden. 
Soms helpt het om hier ruimte voor te maken en dit te erkennen. Het kan 
daarbij gaan om iets wat verband houdt met de bijeenkomst, maar ook om 
bijvoorbeeld familieomstandigheden of een conflict. Het uitspreken hiervan 
maakt het makkelijker om dat wat los te laten en te ‘landen in het hier-en-nu’.

3. De  focus op wat de groep hier samen gaat doen.

Vervolgens kun je een werkvorm zoeken of ontwerpen die de focus legt op 
een van de drie doelen of naar een werkvorm waarin je twee of drie doelen 
combineert.

Nog een tip: als je een vorm kiest die flink wat tijd kost, zorg dan voor 
voldoende inhoud, en laat in je taalgebruik merken dat het onderdeel van de 
bijeenkomst is. Zeg dus niet: ‘Voordat we echt beginnen …’, maar: ‘Als eerste 
stap om ons doel te bereiken …’ Een werkvorm die deelnemers het gevoel 
geeft dat ze nog niet echt begonnen zijn, maakt vooral doeners in een groep 
erg onrustig.
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vrijdag

Bij een echte ondernemer 
is het verlangen groter 

dan de schroom

Aanwezig zijn is 80% van je succes

Veel (startende) ondernemers zeggen dat ze meer zouden moeten netwerken, 
maar toch laten ze veel netwerkmomenten aan hun neus voorbijgaan. 
Hieronder zetten we de belangrijkste (drog)redenen op een rij:
• De ervaring dat ‘er toch geen opdrachten uitkomen’. Bedenk dan dat er 

gemiddeld 7 tot 12 contactmomenten nodig zijn voordat iemand klant 
wordt. Het komt zelden voor dat je na één netwerkbijeenkomst direct 
met een opdracht naar huis gaat. Een ontmoeting op een bijeenkomst is 
nog maar één schakel in een serie, die kan leiden tot een vervolgafspraak: 
een telefoongesprek bijvoorbeeld, of samen een kop koffie drinken. Of 
de ander brengt je in contact met iemand die interessant voor je is. Een 
netwerkbijeenkomst bezoek je dus niet om een opdracht te krijgen, maar 
om je netwerk uit te breiden.

• Je denkt dat je niets toe te voegen hebt, dat anderen veel interessanter zijn 
dan jij of ziet op tegen het aanknopen van ‘zomaar’ een gesprek. Bedenk 
dan nog eens wat je zo mooi vindt aan het werk dat je doet. Als je dat 
uitstraalt, zal bij elke kennismaking een vonkje overspringen. En bedenk 
ook: iedereen waardeert een goede luisteraar.

• Je hebt er gewoon een hekel aan. Opvallend genoeg zeggen vooral veel 
vrouwen dat. Mogelijk hebben ze associaties met ‘old boys networks’. 
Terwijl uit onderzoek blijkt dat vrouwen – hoewel ze gemiddeld minder tijd 
besteden aan netwerken dan mannen – succesvoller zijn in het genereren 
van business uit netwerken. 

Vraag je als zelfstandige af: ben ik een werknemer in een zzp-constructie, of 
ben ik een ondernemer? Wil je ondernemer zijn, maak dan in je agenda ruimte 
voor netwerkbijeenkomsten en om te blijven voor de beruchte ‘borrel’. Door 
er gewoon te zijn heb je je eerste punt al gemaakt.
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Bij een echte ondernemer 

Aanwezig zijn is 80% van je succes

Veel (startende) ondernemers zeggen dat ze meer zouden moeten netwerken, 
maar toch laten ze veel netwerkmomenten aan hun neus voorbijgaan. 
Hieronder zetten we de belangrijkste (drog)redenen op een rij:
• De ervaring dat ‘er toch geen opdrachten uitkomen’. Bedenk dan dat er 

gemiddeld 7 tot 12 contactmomenten nodig zijn voordat iemand klant 
wordt. Het komt zelden voor dat je na één netwerkbijeenkomst direct 
met een opdracht naar huis gaat. Een ontmoeting op een bijeenkomst is 
nog maar één schakel in een serie, die kan leiden tot een vervolgafspraak: 
een telefoongesprek bijvoorbeeld, of samen een kop koffie drinken. Of 
de ander brengt je in contact met iemand die interessant voor je is. Een 
netwerkbijeenkomst bezoek je dus niet om een opdracht te krijgen, maar 
om je netwerk uit te breiden.

• Je denkt dat je niets toe te voegen hebt, dat anderen veel interessanter zijn 
dan jij of ziet op tegen het aanknopen van ‘zomaar’ een gesprek. Bedenk 
dan nog eens wat je zo mooi vindt aan het werk dat je doet. Als je dat 
uitstraalt, zal bij elke kennismaking een vonkje overspringen. En bedenk 
ook: iedereen waardeert een goede luisteraar.

• Je hebt er gewoon een hekel aan. Opvallend genoeg zeggen vooral veel 
vrouwen dat. Mogelijk hebben ze associaties met ‘old boys networks’. 
Terwijl uit onderzoek blijkt dat vrouwen – hoewel ze gemiddeld minder tijd 
besteden aan netwerken dan mannen – succesvoller zijn in het genereren 
van business uit netwerken. 

Vraag je als zelfstandige af: ben ik een werknemer in een zzp-constructie, of 
ben ik een ondernemer? Wil je ondernemer zijn, maak dan in je agenda ruimte 
voor netwerkbijeenkomsten en om te blijven voor de beruchte ‘borrel’. Door 
er gewoon te zijn heb je je eerste punt al gemaakt.
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Als ik afwas, 
koester ik mijn mentale 

kracht om niet in het 
hier-en-nu te zijn 

Driekoningen

Mag ik nu het nu even het nu laten?

Ondanks allerlei discussies tussen aanhangers van verschillende methoden 
om gelukkiger te leven, lijken alle deskundigen het over één ding eens: het is 
essentieel om ‘in het nu te blijven’. Onder het motto ‘Het verleden is voorbij 
en de toekomst is een fantasie’ wordt benadrukt dat het leven in het nu 
geleefd moet worden.
Bij de mindfulnessmethode is dit zelfs het belangrijkste uitgangspunt. En 
bijna niemand ontkomt eraan. Of je nou bankier, militair of scholier bent, 
je leert hoe je volledig ‘present’ kunt zijn en ook (of misschien wel juist) de 
eenvoudigste taken de volle aandacht kunt geven.

Maar gaat dat niet voorbij aan een grote gave van het menselijk brein, 
namelijk om te fantaseren en te dromen? Om je geest je te laten meevoeren 
naar een heel andere tijd of een heel andere plaats? Dat kan toch heerlijk zijn?

Mindfulness wordt wel gepresenteerd als antwoord op de druk van het 
moderne leven. Maar als mindfulness betekent dat je niet langer mag 
dagdromen bij huishoudelijke klussen, dan betekent dat alleen maar nog meer 
druk, nog meer ‘moeten’.

In je hoofd genieten van het idee dat je er prachtig uitziet en uitgaat met de 
man of vrouw van je dromen, of dat je een daverend applaus krijgt van een 
zaal vol mensen: dat maakt toch veel gelukkiger dan met volle aandacht in het 
hier-en-nu te zijn, met je armen in het afwaswater?
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Mag ik nu het nu even het nu laten?

Ondanks allerlei discussies tussen aanhangers van verschillende methoden 
om gelukkiger te leven, lijken alle deskundigen het over één ding eens: het is 
essentieel om ‘in het nu te blijven’. Onder het motto ‘Het verleden is voorbij 
en de toekomst is een fantasie’ wordt benadrukt dat het leven in het nu 
geleefd moet worden.
Bij de mindfulnessmethode is dit zelfs het belangrijkste uitgangspunt. En 
bijna niemand ontkomt eraan. Of je nou bankier, militair of scholier bent, 
je leert hoe je volledig ‘present’ kunt zijn en ook (of misschien wel juist) de 
eenvoudigste taken de volle aandacht kunt geven.

Maar gaat dat niet voorbij aan een grote gave van het menselijk brein, 
namelijk om te fantaseren en te dromen? Om je geest je te laten meevoeren 
naar een heel andere tijd of een heel andere plaats? Dat kan toch heerlijk zijn?

Mindfulness wordt wel gepresenteerd als antwoord op de druk van het 
moderne leven. Maar als mindfulness betekent dat je niet langer mag 
dagdromen bij huishoudelijke klussen, dan betekent dat alleen maar nog meer 
druk, nog meer ‘moeten’.

In je hoofd genieten van het idee dat je er prachtig uitziet en uitgaat met de 
man of vrouw van je dromen, of dat je een daverend applaus krijgt van een 
zaal vol mensen: dat maakt toch veel gelukkiger dan met volle aandacht in het 
hier-en-nu te zijn, met je armen in het afwaswater?
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Download nu de digitale 
scheurkalender op 
www.coachlink.nl/

scheurjelos

Kijk voor je unieke activeringscode 

op de binnenzijde van de achterflap.
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