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Stand van zaken
De coachingspraktijk is weer recessieproof gebleken 
ondanks het onverwacht afnemend aantal nieuwe 
IRO’s. Het UWV-budget was in februari al grotendeels
toegekend. Door de gespreide opdrachtenportefeuille is
dit opgevangen met andere bijzondere opdrachten, ook
van het UWV. Een gunstig gevolg is dat er ruimte is 
ontstaan voor meer studie en reflectie. Hierdoor is het 
inzicht in de vanzelfsprekende onderdelen van de 
socratische aanpak vergroot. Deze blijken nog 
onderscheidender te zijn. Tevens is er een natuurlijk 
innovatieproces met nieuwe ideeën op gang gekomen, 
gevoed door alert te zijn op het begeleidingsproces en 
de resultaten, die regelmatig sneller behaald worden.

Informatie over brochures, presentaties, nieuwe links, 
beelddenken, de Eigen Kracht filosofie, columns 
gepubliceerd in Kijk op het noorden en de eerder 
verzonden Brieven met nieuws zijn te vinden onder 
Artikelen op www.baldconsulting.com.

In het oog springende feiten
Er is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd, 
waarbij de waardering van de opdrachtgever gemiddeld 
8 en van de cliënt 8,7 is. 

De mogelijkheid om samen met de cliënt naar netwerk-
gesprekken en gesprekken met artsen en arbeidsdes-
kundigen te gaan, is regelmatig ingezet. Het blijft nodig
om toelichting te geven over de andere manier van 
denken en aanpak van de cliënten door hun meer dan 
gemiddelde intelligentie, creativiteit en associatief 
vermogen. Het vergt durf om iemand aan te nemen of 
een opdracht te geven die over deze eigenschappen 
beschikt. Zeker in deze verwarrende economische tijd. 
Echter deze mensen maken wel het verschil en hebben 
de creativiteit om originele en duurzame oplossingen te 
vinden voor de complexe vraagstukken waar 
organisaties en de samenleving mee worstelen.

Het project Gildensupport met als doelstelling om 
talentvolle en creatieve mensen, soms als onbemiddel-
baar bestempeld, de mogelijkheid te bieden aansluiting 
te vinden op de arbeidsmarkt en met de maatschappij
heeft een mooi rolmodel opgeleverd, namelijk Paul 
Gommans. Paul, 27 jaar, is een ervaringsdeskundige op 
het gebied dyslexie en beelddenken. Hij start rondom 
deze thema’s een coachingspraktijk. Ouders en leer-
krachten kunnen van zijn kennis en ervaring gebruik 
maken en leren hoe hun kinderen, die hiermee te maken
hebben, gezien moeten en begeleid kunnen worden. Hij 
wil zich ook inzetten voor jonge mensen, met dezelfde 
hoedanigheden, die willen reintegreren. 

Als Eigen-Kracht-coördinator - www.eigen-kracht.nl -
heb ik conferenties georganiseerd voor het vinden van 
oplossingen van problemen en voor het herstellen van 
verhoudingen. Naast problemen in buurten en rondom 
gezin en kinderen worden er sinds enige tijd ook voor
de OGGZ conferenties georganiseerd. Het is een zeer 
leerzame ervaring geweest om ook zelf als deelnemer 
aan een conferentie deel te nemen. De kracht en succes 
zitten in het mobiliseren van het sociale netwerk, in het 
maken van een plan met concrete afspraken en in de rol 
van een neutrale en onafhankelijke coördinator. Het re-
sultaat is dat deelnemers de regie meer in handen gaan 
nemen en er gerichtere hulpverlening komt. Tijdens de 
zomer heb ik samen met een collega vier maanden de 
regiomanager vervangen. Voorts heb ik in Engeland een 
congres over Restorative Practices bijgewoond. 

Voor de Kamer van Koophandel en voor Stichting Jong 
Ondernemen begeleid ik als mentor startende 
ondernemers en HBO-studentbedrijven om het 
vakmanschap in koopmanschap om te zetten.

In alle coachingsgesprekken ervaar ik dat opruimen en 
loslaten, op ieder terrein, belangrijke thema’s zijn waar 
men moeite mee heeft. Het vereist ordening, wat lastig 
is om je eigen te maken. Echter door op te ruimen en 
los te laten ontstaat de noodzakelijke ruimte voor groei.

Plannen voor 2011
Socratische gesprekken voeren ter ondersteuning in 
situaties met tegenstellingen of situaties waar nieuwe 
inzichten nodig zijn. 
Afstudeerbegeleiding bij een lastige eindfase. 
Collega-bureaus ondersteunen met aanvullende 
gesprekken met hun cliënten om het begeleidingsproces 
te versnellen. Deze cliënten hebben het profiel waar ik 
ervaring mee heb.
Introduceren van “het nieuwe werken” en social media.
Twitteradres: baldheaded.
Verder studeren na de stimulans door gevolgde filo-
sofie-colleges aan de HOVO van de RUG. De verza-
melde literatuur over Socrates is als eerste aan de beurt. 

Verzoek 
De verzendlijst is met zorg samengesteld. Zijn er rede-
nen om uw gegevens te verwijderen, maakt u dit dan 
a.u.b. per e-mail: info@baldconsulting.com kenbaar. 

Oprechte dank
Aarzelt u niet om contact op te nemen, wanneer u meer 
uitleg wilt. Graag wil ik u bedanken voor uw betrokken-
heid en terugkoppeling. Dit motiveert bij het focussen. 


