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Stand van zaken 

De coachingspraktijk blijkt recessieproof te zijn. Door 
te innoveren en te investeren worden regelmatig nieuwe 

verschijningsvormen van het socratisch coachen 

gevonden. Deze nieuwe vormen dienen zich soms pas 
na enige jaren aan. De filosofie is het consequent 

vasthouden aan de kern, de boodschap en de 

overtuiging, alert blijven op wat de behoefte is, het 

aanscherpen van het klantprofiel en van het 
onderscheidende aanbod. Met deze aanpak gaat het 

verkrijgen van opdrachten als vanzelf. De filosofie 

wordt ook bij het uitvoeren van opdrachten toegepast en 
levert de gewenste resultaten op.  

 

Informatie over beelddenken, presentaties, het project 
Gildensupport, brochures, nieuwe links, nieuwe 

columns gepubliceerd in Kijk op het noorden, de Eigen 

Kracht filosofie en de eerder verzonden Brieven met 

nieuws zijn te vinden onder Artikelen op 
www.baldconsulting.com. De website wordt heel 

gericht gevonden. Onder andere via de begrippen 

hoogbegaafdheid, beelddenken, dyslexie, 
hooggevoeligheid of HSP. 

 

In het oog springende feiten 

Naast de opdrachten voor organisaties worden voor het 
UWV IRO-trajecten en korte trajecten bij bijzondere 

interventies uitgevoerd. Soms ga ik samen met de cliënt 

naar netwerkgesprekken en gesprekken met keurings-
artsen en arbeidsdeskundigen. De reden is dat de 

uitgangssituatie complex is en dat organisaties niet 

altijd open staan voor deze complexiteit. De cliënten 
blijken echter meer dan gemiddeld aan intelligentie, 

creativiteit en associatief vermogen mee te nemen wat 

aanbeveling en uitleg nodig heeft. Voorts lijkt het erop 

dat de samenleving zakelijker, angstiger en minder 
empathisch wordt. Vanwege de bijzondere expertise 

komen steeds meer cliënten uit andere regio’s, ook 

buitenlandse. Er is op afstand een student aan de TU 
Delft begeleid. Hij is dit jaar afgestudeerd. 

 

Door een aantal grote opdrachten is het tempo van het 
innovatieve project Gildensupport verlaagd. Het project 

heeft als doelstelling om talentvolle en creatieve 

mensen, soms als onbemiddelbaar bestempeld, de 

mogelijkheid te bieden aansluiting te vinden met de 
arbeidsmarkt en met de maatschappij. De principes van 

het project blijven wel onverkort in opdrachten worden 

toegepast. 
 

Als vervolg op de trainingen voor Eigen-Kracht- en 

Echt-Recht-coördinator heb ik de training voor Alle-

Hens-coördinator gevolgd. In deze laatste rol wordt bij 
buurtproblemen met de bewoners in een Alle-Hens- 

 

 

conferentie een plan met concrete afspraken gemaakt 
voor het herstellen van de verhoudingen en voor het 

vinden van oplossingen voor de problemen. Grote 

zaken worden kleiner gemaakt. Meer informatie kunt u 
vinden op www.eigen-kracht.nl. Zeer verhelderend zijn 

de videofilmpjes op deze site die een reëel beeld van de 

inhoud geven en wat de betekenis en het resultaat voor 

de deelnemers zijn. Opdrachtgevers zijn onder meer 
Bureau Jeugdzorg, gemeenten en woningbouw-

verenigingen. Afgelopen jaar heb ik conferenties voor 

buurten, families en daders en slachtoffers 
georganiseerd. Ingrijpende zaken en conflicten, waar 

men normaal gesproken alleen in de media over hoort, 

spelen zich voor je ogen af. De kracht zit in het 
mobiliseren van mensen, in het maken van een plan met 

concrete afspraken en in de neutraliteit van de 

coördinator. e-Kracht is een nieuwe communicatievorm 

via internet voor deelnemers met een persoonlijke 
inlogcode rondom en na een conferentie. 

 

Als mentor van Ondernemerskompas van de Kamer van 
Koophandel begeleid ik startende ondernemers. Opval-

lend daarbij is dat vakmanschap altijd voldoende aan-

wezig is in tegenstelling tot het koopmanschap. Het 

concreet praktiseren over hoe je iets aan de man brengt, 
is de kern van mijn inzet. 

In het project Jong Ondernemen fungeer ik als mentor 

voor studentbedrijven in het HBO-onderwijs.  
 

Plannen voor 2010 

De sessies over Socrates & zelfonderzoek, Augustinus 
& kwaliteiten en Josquin & vrijmoedig denken worden 

samengevoegd en een paar keer per jaar op een  

zondag georganiseerd. Gekozen is voor een groei-

model. Geïnteresseerde genodigden kunnen hierbij 
aansluiten. Vanuit ervaringsdeskundigheid maakt men 

kennis met deze inspirerende rolmodellen, hun werk en 

hun manier van leven en denken. Door in hun 
voetsporen te treden wordt dit ervaren. Men leert om te 

gaan met dilemma’s, om vragen te stellen en om keuzes 

te maken. Het doel is concreet te gaan handelen. 
 

Verzoek  

De verzendlijst is zorgvuldig samengesteld. Deson-

danks kunnen er goede redenen zijn om uw gegevens te 
laten verwijderen. Mijn verzoek is om a.u.b. per e-mail: 

info@baldconsulting.com dit kenbaar te maken.  

 

Oprechte dank 

Graag wil ik u bedanken voor uw betrokkenheid en 

terugkoppeling. Dit helpt bij het focussen en de 

innovatie. Aarzelt u niet om contact op te nemen, 
wanneer u meer uitleg wilt. 
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