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1. Introductie
Het effectief werken met “moeilijke” jongeren berust op een aantal grondbeginselen.
Om de effectiviteit waarmee recruiters, mentoren en andere werknemers in het MKB
met jongeren werken te vergroten is het noodzakelijk kennis te nemen van deze
beginselen. Specifieke kennis en sociale vaardigheden zijn vereist.
Door middel van coaching zullen diegenen die binnen het MKB verantwoordelijk zijn
voor het werven van werknemers professioneel worden begeleid. De effecten van dit
coachingsproces zullen waargenomen worden door klanten en vooral door de
bedrijven

die

vooruitgang

zullen

zien

in

effectief

leiderschap

en

personeelsmanagement.
Deze handleiding is gericht op de YES partners en dient als uitgangspunt voor de
werkwijze van de YES coaches. De handleiding veschaft informatie over de
algemene coachingtechnieken en geeft een beschrijving van het coachingsproces,
zoals dat wordt toegepast tijdes YES-pilots in de partnerlanden.
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2. Theoretische Achtergrond en Basisbeginselen van
Systemisch Coachen
Sociaal constructivisme ziet iedere leerling als een uniek individu met unieke
behoeften en achtergronden. Ook wordt de leerling gezien als complex en multidimensionaal. Sociaal Constructivisme erkent niet alleen de individualiteit en
complexiteit

van

de

leerling,

maar

bevordert,

gebruikt

en

beloont

deze

eigenschappen als een belangrijk deel van het leerproces. (Wertsch 1997).

Gebaseerd op deze zienswijze beschouwen we coaching als een actief leerproces
waarin individuen de aangeboden informatie evalueren, aanpassen en verwerken in
hun persoonlijke belevingswereld en het niet opslaan als onveranderde informatie.
Deze werkwijze bevordert het opbouwen van een nieuwe kijk op de waarheid en een
uitbreiding van gedragspatronen. De coaching clienten komen zo in het midden te
staan van een leerproces door nieuwe oplossingsmethoden te ontdekken. Tijdens
dit proces zullen cognitieve en sociale vaardigheden van de clienten worden verrijkt
en zullen ze aanleren om op doeltreffende wijze doelen te stellen en interesses te
ontwikkelen.
Terwijl de clienten in het midden van het coachingsproces staan vervullen de
coaches de rol van aangevers.

Zij helpen hun clienten bij het vinden van hun

persoonlijke instelling door middel van systemische vraagstelling en doelgerichte
begeleiding, zodat de clienten zelf in staat worden gesteld hun eigen conlusies te
trekken. Dit wordt bereikt door een systemische stijl van coaching aan te leren.
Samenvattend kunnen we stellen dat systemisch coachen oplossingsgericht is,
georienteerd is op succes en dat de client centraal staat. Andere onderdelen van
systemisch coachen zijn gericht op resultaat: het onderzoeken van zienswijzen,
actieplannen, inspiratie en feedback. Systemisch coachen levert verregaande kennis
van het proces, meer dan op feiten gebaseerde kennis.
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De clienten halen twee essentiele factoren uit het coachingsproces:



ze ontdekken de oplossing voor een bepaald probleem



ze vinden een manier om zelf aan oplossingen te werken

Op die manier vergaren ze de vaardigheid om zelf missende factoren te benoemen,
op te zoeken, aan te leren en zich eigen te maken.
Coaching processen moeten gebaseerd zijn op bindende regels. Het is gebruikelijk
om met de client te overleggen en een overeenstemming te bereiken over de
individuele coachingsvoorwaarden. Hieronder volgt een lijst met belangrijke en
behulpzame regels die aan een succesvol systemisch coachingsproces ten
grondslag liggen:



Gelijkheid. Anders dan bij NLP georienteerde coaching leidt bij systemisch
coachen noch de leerling, noch de leraar het coachingsproces.



Laat de client het werk doen. De client is zelf de expert op het gebied van
het vinden van oplossingen voor zijn/haar problemen. Het is de taak van de
coach om de client te begeleiden in zijn/haar zoektocht naar oplossingen door
de juiste vragen te stellen om de gedachten van de client aan de oppervlakte
te brengen.



De client heeft gelijk. Het heeft geen zin om met de client in discussie te
gaan. Door mee te gaan in de mening van de client accepteer je zijn/haar
eigen waarheid.



Coachen gaat niet over koetjes en kalfjes. De taak van de coach is om de
client doelgericht te begeleiden naar een oplossing.



Neem de client serieus. De systemisch-constructivistische wijze van
coachen baseerd zich op het in acht nemen van de clienten en hun
problemen.



Discretie. Discreet omgaan met informatie die de client met de coach deelt is
noodzakelijk. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling om persoonlijke informatie
door te spelen naar de werkgever die de coaching heeft aangevraagd.
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Om een succesvolle uitkomst te garanderen dienen coaches zich een aantal
basishoudingen toe te eigenen.
1. Systemische coaches hebben aandacht voor de klant en zijn of haar
situatie.
a. om de moeilijkheden die een client heeft met het oplossen van een
probleem te accepteren
b. om zich bewust te zijn van de impact en gevolgen van een probleem op
de client
c. om waardering te hebben voor eerdere pogingen van de client om het
probleem aan te pakken
d. om de client toe te juichen in zijn/haar bereidheid om deel te nemen in
het coachingsproces.
2. Systemische coaches zijn experts in “Active Listening”
Active listening is een zeer nuttige methode die coaches in staat stelt om
de hints en aanwijzingen die de client tijdens de sessies naar voren brengt
te gebruiken bij het vinden van een oplossing.
3. Systemische coaches houden hun eigen mening en suggesties voor
zich.
Goedbedoeld advies veroorzaakt vaak innerlijk conflict bij de client. Aan de
ene kant wil de client het advies graag aanvaarden, maar aan de andere
kant bestaat de mogelijkheid dat de aangedragen oplossing helemaal niet
de juiste is. Het is daarom niet gewenst om de eigen mening te delen maar
om een voor de client op maat gemaakte oplossing te identificeren.
4. Systemische coaches stellen creatieve vragen
Open vragen bevorderen alternatieve denkprocessen, waardoor nieuwe
oplossingsmogelijkheden aan het licht komen. De specifieke manier
waarop de coach vragen stelt verplaatst de verantwoordelijkheid naar de
client, terwijl de coach zich kan richten op het sturen van het gesprek. De
coach moet niet op zoek gaan naar antwoorden, want dan dreigt het
gevaar dat de coach de nodige afstand tot het proces verliest.
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5. Systemische coaches onderzoeken complexe omstandigheden
De manier waarop de client vertelt over de problematische situaties is vaak
nogal chaotisch en onduidelijk. De coach ondersteunt de client in het
herkennen van de substantiele elementen van het probleem en de
structuur ervan.
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3. Basiskenmerken van YES coaching
Met behulp van coaching gaan we de deelnemers aan de pilot ondersteunen bij het
overbrengen van hetgeen ze geleerd hebben in YES trainingen naar het
beroepsleven en ze in staat stellen om in de praktijk te werken met moeilijke
jongeren.
De term “coaching” -binnen de YES-context – omvat de volgende aspecten:
•

Het bewust zijn van het eigen gedrag

•

Het vinden van oplossingen voor specifieke problemen

•

Het versterken van sterke punten

•

Het herkennen van de eigen zwakheden

Het doel van het aanbieden van coaching is om werkgevers in het MKB die met
jongeren werken in staat te stellen om inschattingen te maken van hun situatie en
verbeteringen te realizeren.
In tegenstelling tot externe adviesgroepen biedt de YES Coaching-aanpak geen
verzameling van pasklare informatie. In plaats daarvan bieden de YES coaches een
coachingprogramma op maat voor de bedrijven.
Behalve coaching zullen YES coaches indien noodzakelijk ook fungeren als
bemiddelaars, bijvoorbeeld als er een conflict tussen een mentor/instructeur en een
jongere dreigt te escaleren. In een dergelijke situatie moet echter worden overwogen
contact op te nemen met een expert die overweg kan met een dergelijke situatie.

3.1. Doelgroep
YES coaching is gericht op personeel binnen het MKB dat probleemjongeren werft
en aan het werk zet. Vooral:

•

Wervingsfunctionarissen (recruiters) die sollicitanten selecteren en in het
bedrijf plaatsen
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•

Mentoren, trainers van stagiaires, instructeurs en anderen die leiding geven
aan jongeren.

“Moeilijke” jongeren zijn jongeren die moeite hebben zich een plaats op de
arbeidsmarkt te verwerven omdat:
•

Ze laaggeschoold zijn

•

Geen school hebben afgemaakt

•

Hun beroepsopleiding niet hebben afgerond

•

Een

sociaal-economische

achterstandspositie

innemen.

(Ze

maken

bijvoorbeeld geen deel uit van een netwerk of hebben onvoldoende
werkervaring).
of omdat ze om andere redenen door werkgevers als “moeilijk” worden gezien. De
jongeren zijn zelf niet de directe ontvangers van de YES training maar trekken er wel
profijt van.
YES coaches dienen af te zien van direct contact met de jongeren. De YES coaching
is bedoeld voor diegenen die binnen de ondernemingen met jongeren werken om ze
in staat te stellen zelf op de juiste wijze met jongeren om te gaan.
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3.2. Doelstelling
Het is te verwachten dat slechts een klein aantal cliënten ervaring heeft met
coaching. We nemen aan dat de YES coaches in het begin zelf onderwerpen moeten
aandragen.
Zulke onderwerpen zijn bijvoorbeeld:


Reflectie op de rol van mentoren, instructeurs en trainers



Reflectie op de stijl van leiding geven



Manieren waarop werk wordt gedelegeerd



Gedrag in een conflictsituatie



Hoe zie je jezelf als mentor/instructeur...



Wat wordt van de jongeren gevraagd/verwacht

3.3. Verloop van de Coaching en Organisatie van de YES Pilots
Het YES coaching aanbod zal getest worden in juli 2008 en maart 2009 door die
Berater (AT), Mission Locale de l’Agen (FR), Glotta Nova (SI), BSW (DE), Transfer
Slovensko (SK), Stichting Reflexion (NL) and Meter Silesia (CZ) in ten minste 8
MKB’s.
Over het algemeen is het coaching aanbod erg flexibel waar het tijd en aantal
sessies betreft. Gezien de middelen die voor dit project beschikbaar zijn stellen we
ongeveer 10 sessies per MKB voor. Zo’n sessie duurt 30-60 minuten. Op zijn minst
de eerste en de afsluitende sessie dienen in persoon te worden voltrokken. De
andere sessies kunnen op locatie of via de telefoon worden gedaan. Virtuele
communicatiemiddelen worden ook aangeraden. Om de sessies te documenteren
adviseren we het formulier in Bijlage 2 te gebruiken.
Het verloop van het coachingsproces wordt beschreven in het volgende diagram:
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Het bovenstaande diagram laat zien hoe het bijwonen van de YES coaching kan
worden verwerkt in de werkwijze van de onderneming. Het verklaart de begeleiding
van een onderneming tijdens het wervings- en sollicitatieproces van een jongere
werknemer of stagiaire.
1. Informatiegesprek met de leidinggevende binnen de onderneming
•

Volg de informatiegesprekshandleiding (bijlage 2) afhankelijk van de
aanwijzingen.

•

Vaststelling van de verwachtingen, rollen en taken.

•

Analyse van de behoeften en toewijzing van de coaching

•

Planning van het coachingsverloop

2. Werven van jonge werknemers/stagiaires
•

Wat wordt van de sollicitant verwacht, criteria waaraan de sollicitant
moet voldoen

•

Strategie voor de selectie van nieuwe werknemers

•

Voorbereiden van sollicitatiegesprekken

•

Evaluatie van sollicitatiegesprekken.

3. Eerste werkmaand
•

Werken voor de onderneming
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•

Vertrouwen opbouwen

•

Het leggen van een basis voor toekomstige samenwerking

4. Specifieke Situaties
•

Evaluatie van kritieke situaties

•

Vinden van een oplossing voor probleemsituaties

•

Mogelijkheden voor alternatieve handelswijzen

•

Bemiddeling

Op het niveau van persoon-tot-persoon interactie kan het coachingsproces als volgt
worden omschreven:
1. Leer elkaar kennen – Werk aan een connectie, breek het ijs.
Dit is belangrijk om te ontdekken of de client open staat voor een nieuwe
ervaring en klaar is om een probleem aan te pakken.
Ook legt de coach hier de basis voor de toekomstige samenwerking.
2. Orientatie – Bevestig de inhoud van het coachingsproces en de gemaakte
afspraken, versterk de relatie tussen coach en client. Met de steun van de
coach is de client in staat zich op het probleem te richten
3. Analyses – De verzoeken van de client in detail, uitbreiding van de intentie.
Met behulp van verschillende methodes kan de client het werkelijke
probleem aanwijzen
4. Verandering – De kernfase van het coachingsproces. In deze fase wordt het
probleem bekeken en werkt de client onder begeleiding van de coach aan
mogelijke procedures om tot een oplossing te komen.
5. Vaststelling – Het bereiken van het doel en conclusie. Samen met de client
vat de coach het coachingsproces samen en herhaalt de stappen die door de
client moeten worden genomen
Dit schema kan worden toegepast op het coachingsproces als geheel en tijdens
individuele coachingsessies.
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4. Coaching Methodes
Er zijn verscheidene coaching methodes. Welke methodes worden toegepast hangt
af van de ervaring van de coach en het doel van de client. In dit hoofdstuk geven we
een overzicht van de belangrijkste coaching methodes.

4.1. Vertrouwen opbouwen
Dit zijn de kernpunten voor het opbouwen van vertrouwen


Wees nieuwsgierig. Luister naar je client met een nieuwsgierigheid om meer
te weten te komen over de diepere structuur van diens ervaringen.



Wees echt. Sta jezelf toe te geloven dat je leerlingen zelf de juiste
antwoorden en oplossing hebben.



Wees eerlijk. Vertel de waarheid zoals jij die ziet. Wees vriendelijk en eerlijk
tegelijk, niet vriendelijk in plaats van eerlijk. De waarheid verzwijgen doet de
waarheid niet verdwijnen. De leerling zal het vroeg of laat toch onder ogen
moeten zien.



Wees samenhangend. Hoe meer je zelf van binnen met iets worsteld, des te
ongemakkelijker je voor je leerlingen bent. De conflicten die je zelf in je
persoonlijke verleden hebt opgelost zullen niet in de weg zitten bij het
begrijpen van de problemen van je leerlingen.



Sympathiseer met jezelf. Accepteer dat het niet erg is als je niet alle
antwoorden weet. Hoe kunnen je leerlingen accepteren dat ze niet perfect zijn
als je dat zelf niet kan? Onthoud dat hoewel je ze geen oplossingen voor hun
problemen voorschotelt, je een voorbeeldfunctie voor de leerling vervult.



Maak het niet te zwaar. Gebruik je gevoel voor humor en leer te lachen om
jezelf en met anderen.

4.2. Discussie Technieken
Coachen stellen zorgvuldig geformuleerde vragen, die de client helpen bij het
leerproces en de zelfontwikkeling. De coaches geven zelf geen antwoorden. Er zijn
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veel verschillende soorten vragen en ze zijn allemaal geschikt voor gebruik tijdens
het coachingsproces. Het overzicht hieronder laat zien welke vragen meer geschikt
zijn dan andere.1
Probleem-georienteerde vragen:
(nadruk leggen op problemen en schuldvraag)


Wat is je probleem?



Hoe lang heb je dit probleem al?



Wie z’n schuld is het?



Wat is er mis met je?



Waarom heb je dit nog niet opgelost?

ONGESCHIKT!

Oplossing-georienteerde vragen
(positief denken en vooruit kijken)


Wat wil je?



Heb je al eens zoiets bereikt?



Welke middelen kunnen je daartoe gebruiken?



Wat voor plan wil je maken?



Wat ga je nu doen?

GEBRUIK!

Meta-model vragen
(specifiek zijn, “chunking down”)


Wat bedoel je precies met …?



Wanneer wil je dat precies doen?



Wat voel/hoor/zie je precies als… ?

Milton-model vragen
(Vaag zijn, suggestief zijn ‘chunking up’)

1



Wat levert je dat op?



Wat is daar belangrijk aan?

Gebruik indien
nodig!

Gebruik indien
nodig!

Cf. ADEC Training manual pagina 61 ff.
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Hoe kan je dat makkelijk aanpakken?



Verder nog iets?

Vragen die handeling in gang zetten


Wat nu?



Hoe ga je dat doen?



Wat ga je in gang zetten?



Wat voor soort plan wil je maken?



Wat kan je doen om de situatie te verbeteren?

Vragen van verantwoordelijkheid


Wat ga je doen?



Wanneer ga je het doen?



Hoe kom ik dat te weten?

Gebruik indien
nodig!

Gebruik indien
nodig!

Als de leerling niet doe wat hij/zij gepland had zijn de volgende vragen een goede
reactie:


Is dat niet opmerkelijk?



Wil je het voor de volgende keer plannen?



Is er een andere manier om te zorgen dat je het de volgende keer wel doet?

Erkenningsvragen

Gebruik indien
nodig!



Wat stelde je in staat dit te doen?



Wat zegt het over jezelf dat je dit doel hebt bereikt?



Hoe denk je over jezelf nu je dit hebt bereikt?

4.3. Active Listening
Active listening wekt de indruk van een waarderende instelling en is een gepaste
discussietechniek. Door middel van Active Listening creeert de coach een
gemoedelijke sfeer waarin de client niet bang is om vrij over zijn of haar problemen te
praten. Active Listening verhoogt het eigen verantwoordelijkheidsbesef van de client.
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De coach werkt op drie niveaus:
1. Toon interesse
De boodschap “Ik ben een en al oor” wordt versterkt door lichaamstaal en verbale
signalen (“ja”, “hm”, “dat begrijp ik....”)
2. Begrip van onderwerp
De coach vat de kern van hetgeen gezegd is samen in zijn/haar eigen woorden.
Zo wordt gecontroleerd in hoeverre de client begrepen is.


Ik van samen....



Als ik het goed begrijp...

Als de client het eens is met de gegeven samenvatting dan gaat het
coachingsproces verder. Als de samenvatting niet correct was in de ogen van de
client, dan is het begrip nog niet bereikt. De client kan zich dan verduidelijken, wat
erg bevorderlijk is, vooral wanneer de client erg chaotisch of vaag is in zijn/haar
relaas.
3. Emotioneel begrip
De coach toont medeleven door zichzelf in de situatie van de client te plaatsen en
zo diens situatie aan te voelen. Zelfs als de client bepaalde emoties al aangestipt
heeft kan het zijn dat hij/zij zich hier nog niet van bewust is. In dat geval uit hij/zij
dat door middel van gezichtsuitdrukking, lichaamstaal en stemgebruik.


"... op dit moment laat je de neiging zien...?"

4.4. Feedback
Feedback2 is een manier van leren, zonder feedback zouden we nooit wat leren.
Kinderen die leren lopen nemen alle feedback tot zich en hebben geen faalangst.
Volwassenen hebben vaak de neiging te denken dat ze alles in een keer goed
moeten doen. Om die reden moet feedback gevoelig, afgesteld en met de juiste
2

Cf. ADEC manual pagina 84 ff.
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bewoording gebracht worden. Als feedback op de juiste manier wordt gegeven dan
kan de ontvanger het gebruiken als motivatie om in het vervolg beter te presteren.
Wat is effectieve feedback?
Effectieve feedback is informatie die:
•

De leerling aan kan horen zonder in de verdediging te schieten

•

Normaal

gesproken

resulteert

in

samenwerking

en

werken

aan

verandering
•

De relatie open en intact houdt

•

Een basis vormt voor het feedbackproces tijdens toekomstige sessies.

Hoe geeft men effectieve feedback
Een manier om effectieve feedback te geven gebaseerd op de NLP principes
(Seymour, 1990) is de zogenaamde “sandwich” feedback. “Sandwich” feedback heet
zo omdat het bestaat uit drie lagen. De top en de basis bestaan uit complimenten en
in het midden zitten constructieve suggesties en observaties, ondersteund door
voorbeelden.
•

Complimenten:

Positieve

feedback

gebaseerd

op

sterke

punten,

ondersteund door voorbeelden.
•

Mogelijkheden voor verbetering, verandering, modificaties: Feedback
gebaseerd op zwakke punten, ondersteund met voorbeelden.

•

Complimenten: Algemene indruk, een positieve kijk op de rest van het
proces.

De ontvanger accepteert de feedback door te bedanken zonder verder in te gaan op
de ontvangen feedback.
Om het gebruik van feedback door de leerling te maximaliseren is het belangrijk de
volgende richtlijnen in acht te nemen:
•

Wees positief

•

Wees specifiek
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•

Wacht er niet te lang mee

•

Wees integer

•

Gebruik “ik” boodschap.

•

Benadruk dat het jouw subjectieve mening is.

•

Geef niet meer dan 7+/-2 stukken informatie.

•

Focus op wat de leerling zal helpen het leerproces te bevorderen.

Waarom feedback geven?
Een motiverend klimaat wordt in stand gehouden door mensen te helpen van hun
vergissingen te leren, een voorwaarde voor een succesvol leerproces. Het geven van
correcte, tijdige en integere feedback die verandering bevordert is daarom een van
de belangrijkste eigenschappen van een effectieve trainer. Feedback is echter niet
gelimiteerd tot de feedback die bewust gegeven wordt tijdens een specifieke activiteit
van de leerling. Tijdens het presenteren of trainen kunnen we de feedback van de
groep gebruiken om de stemming te peilen tijdens de sessies. Op eenzelfde wijze
ontvangen onze leerlingen feedback van ons tijdens het leerproces. Bovendien
ontvangen leerlingen ook feedback van elkaar. Met behulp van feedback kunnen we
het leerproces evalueren in termen van het bereiken van leerdoelen en, natuurlijk,
helpen de leerlingen hun vooruitgang te kunnen zien.

4.5. Doelzoeken
De optimale situatie binnen het coachingsproces is dat de client een duidelijk doel
voor ogen ziet. De meeste clienten willen dat anderen veranderen, of geloven dat
problemen kunnen worden opgelost in een andere situatie. In die gevallen is het de
taak van de coach om de onrealistische doelstelling van de client om te buigen naar
een realistische. Het is echter niet genoeg een doel te benoemen, de definitie van
“doel” in het systemische coachingsproces dient duidelijk te worden verwoord.
Een doel dient de volgende eigenschappen te hebben:
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a. Ihet moet duidelijk gesteld worden met betrekking tot inhoud, waarde,
en tijd.
i. Wat doet de client?
ii. Wanneer doet de client het?
iii. In welke mate?
b. De client moet in staat zijn het doel voor 100% te bereiken
i. Wat kan hij/zij doen om het doel te bereiken?
ii. Heeft hij/zij de capaciteiten om het doel te bereiken.
c. Het doel kan beter te klein dan te groot zijn
i. Als de doel te groot is, deel het dan op in kleinere stukken.
d. Het doel moet met positieve and concrete bewoording omschreven
worden.
i. Niet: “…als ik tijd heb ga ik…” maar: “…elke maandag tussen
17:00 en 18:00 ga ik…”
ii. Niet: “…het werk is goed …“ maar: “…het werk was zorgvuldig
gedaan...”
iii. Niet:“Dit gaat er gebeuren….” Maar: “Ik ga …. doen”
e. Het doel moet het begin van iets aanwijzen:
i. Niet:“Ik wil niet meer.....”
Maar:
ii. Wat wil je doen in plaats van..?

4.6. Besluitvorming
Een uitdaging in het coachingsproces is de introductie van veranderingen. Vaak zal
de client dingen willen laten zoals ze zijn, of zelfs de huidige situatie verdedigen: “Het
valt eigenlijk wel mee...”
Dit is een bekend gedragspatroon: Aan de ene kant heeft de persoon een probleem
waar hij/zij vanaf wil, maar aan de andere kant is de persoon niet zeker of de
oplossing nog meer problemen met zich mee zal brengen.
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Moed om de situatie te veranderen

Moed om de voordelen van de oude

Wat verantwoordt het feit dat de client

en de nieuwe situatie te combineren

zijn/haar gedrag verandert op de manier

Hoe kunnen de goede kanten van de

waar hij/zij naar streeft?

oude situatie verbonden worden met de
nieuwe situatie?





Moed om een nieuwe situatie te

Moed om de situatie te behouden

creeen.

Wat zijn de positieve aspecten van de

Wat kan de client doen dat hij/zij nog niet

huidige situatie? Welke argumenten zijn

overwogen heeft?

er voor het niet veranderen van de
situatie?

Tijdens het coachingsproces is het de bedoeling de geschikte handeling te vinden
die de client in staat stelt zijn/haar probleem op te lossen. Daarom benadert de
coach de vier velden objectief totdat de geschikte oplossing is gevonden.



Soms is het genoeg om een bestaande situatie van verscchillende kanten te

bekijken.



Als de client geen oplossing ziet in het behouden van zijn/haar situatie gaan we

werken in het tweede veld.



Voor clienten die geen passende oplossing vinden in het veranderen of

behouden van de huidige situatie biedt het derde stadium een mogelijkheid tot
oplossing..

 Het vierde veld beschrijft de grootste uitdaging voor de client. Het werk in dit veld
vergt veel tijd en geduld.
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4.7. Organisatie van Oplossingen
Nadat besloten is welke oplossingsmethode de client wil benutten gaat de de coach
met hem/haar aan het werk om de oplossingsaanpak te organiseren.
De precieze beschrijving van de voorgestelde oplossing belicht alle mogelijke
aspecten en geeft de cliënt de mogelijkheid om zijn/haar problematisch gedrag
achterwege te laten.
De sleutelvragen zijn:


Waaruit blijkt dat je de oplossing hebt gevonden?



Welk gedrag geeft aan dat de oplossing is bereikt?



Wat zijn de criteria voor een goede oplossing?



Welke eigenschappen kunnen in geen geval deel uitmaken van de oplossing?

Nadat hij/zij zich op een oplossing heeft gericht weet de client normaal gesproken
welke stappen hij/zij wil ondernemen in de toekomst. Toch is het aanbevolen de
oplossing concreet te omschrijven.
1. Wie …
2. doet wat (concreet en specifiek) …
3. binnen welk tijdsbestek (precieze tijd, start eind en lengte)
4. streven naar wat?
5. Wie zal controleren of de geplande resultaten zijn behaald?
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6. Bijlage 1
YES
Guide for Clarifying Interview
Bedrijf

Adres

Telefoonnummer
Contact / Functie

Deelnemende
medewerker

Functie
Telefoonnummer
e-mail

Training impact
Module 1

Datum

Module 2

Datum

Module 3

Datum

Module 4

Datum

Module 5

Datum

Coaching

Datum

Overige

Datum
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1

Hoeveel personeelsleden werken er in het bedrijf?

2

Wie is er verantwoordelijk voor de stageplaatsen?
Eigenaar
Stagebegeleider
Anders

3

Welke criteria worden er toegepast om uit het personeel de geschikte
personen te vinden die verantwoording zullen dragen voor de
stagiaires en de plaatsing van jongeren in het bedrijf?
Opleiding (Beroepsopleiding, Master opleiding)
Werkervaring/ periode werkzaam bij het bedrijf
Ervaring in het trainen en begeleiden van jongeren
Andere

4

Heeft deze persoon een verdere opleiding of cursus gevolgd wat
betreft stagebegeleiding
Ja
Nee

5

Zo ja, welke
Certificaat van de Kamer van Koophandel
Anders

6

Denkt U dat in de toekomst een vervolgcursus ten gunste zou zijn
voor degene die verantwoordelijk is voor de stagiaires en plaatsing
van ‘moeilijke’ jongeren?
Ja
Nee

7

Zo ja, welke specifieke onderwerpen zouden dan interessant zijn?
De rol van de verantwoordelijke personeelsleden
taken, functie, vaardigheden
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Juridische beginselen van stages en arbeidsovereenkomsten met jongeren
Beginselen van stages, werktijd richtlijnen, ondersteuning door publieke en
ngo’s
Gedragsaspecten van jongeren
jongerencultuur, sociaal gedrag van jongeren en uitdagingen tijdens
interactie
Sociale vaardigheden van trainer, mentor
communicatie, conflict management, motivatie
Pedagogische basisbegrippen
Overdragen van kennis, leerproces, leertypes, intergenerational learning
8

Zo nee, waarom niet?

9

In welke van de volgende verschillende type vervolgcursussen ziet U
voordelen?
Face-to-face training van recruiters en mentoren (verscheidene modules,
complete behandeling van onderwerp, groepstraining)

e-learning (zelfstudie voor herhaling en verdere info omtrent de cursus
inhoud, tussen de face-to-face training sessies)

Individuele coaching voor de recruiters, mentoren

Onderlinge steun (uitwisseling met recruiters/mentoren van andere
bedrijven via het e-platform)
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10

Voor welk personeelslid zou U graag een YES vervolgaanbod zien?

11

Hoeveel tijd zou een dergelijk aanbod moet innemen volgens U?
Minder dan 5 uur per maand
5 – 10 uur per maand
10 – 15 uur per maand
Meer dan 15 uur per maand

12

Welke verwachtingen heeft U ten opzichte van een dergelijke
vervolgcursus?

13

Welke doelen zou U graag willen halen d.m.v. een dergelijke
vervolgcursus?
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7. Bijlage 2
YES
Documentation Coaching Session
Coach
Coachingsdatum
Huidige situatie

Cliënt
Tijd/Lengte:

Beschrijf de aanvangspositie - status-quo

Doel van de cliënt voor deze coachingssessie
Beschrijf de verzoeken van de cliënt. Waar gaat het over? Wat is het thema van de coachinssessie?
Welke doelen wil de cliënt behalen?

Stappen om het doel te bereiken:
Beschrijf de concreet te ondernemen maatregelen voor de cliënt om het doel te bereiken.
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Aantekeningen
Methodes gebruikt door de coach om de oplossing uit te werken.
Belangrijke opmerkingen tijdens het coahingsproces.

Afspraken/Conclusie
Beschrijf de concrete afspraken met de cliënt wat hij/zij zal doen voor de volgende sessie (datum
afspreken)
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