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Over deze training
Binnen het sociaal-cultureel werk krijg je met verschillende mensen en groepen te maken.
Vaak betreft het mensen die om wat voor reden vastlopen – of dreigen vast te lopen – op
bepaalde gebieden. Hulp kan bijvoorbeeld nodig zijn bij het zelfstandig leren functioneren,
het opbouwen van een positief zelfbeeld of het uitbreiden van het sociale netwerk. Met de
juiste begeleiding kun je als SCW’er deze mensen weer vooruithelpen, of samen ervoor
zorgen dat bepaalde vaardigheden worden aangeleerd of barricades overwonnen. In deze
training leer jij mensen en groepen op een coachende manier te begeleiden.

Als coach geef je de ander de ruimte om zijn verhaal te
doen.

Leerdoelen
• Je hebt kennis van coachend begeleiden.
• Je kunt met iemand een gesprek voeren waarin je diens motivatie voor een doel in

kaart brengt.
• Je kunt met het sociaal-competentiemodel iemands draagkracht achterhalen tijdens

een gesprek.
• Je kunt met iemand een coachingsgesprek voeren door gebruik te maken van passende

gesprekstechnieken.
• Je kunt tijdens een coachingsgesprek weerstand bij de ander herkennen, achterhalen

en er actief op inspelen.

Beoordeling

Beoordelingsformulier
<

Je wordt op verschillende punten beoordeeld. Deze punten kun je in het
beoordelingsformulier terugvinden. De volgende punten zijn belangrijk bij de beoordeling.
• Je doet actief mee aan de lessen.
• Je hebt een evenredige bijdrage geleverd aan de uitvoering van de groepsopdrachten.
• Je hebt alle opdrachten en oefeningen uitgevoerd.
• Je mondelinge taalgebruik was net en correct.
• Je past communicatieve vaardigheden en theoretische kennis toe bij de demonstratie.
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Planning

Planningsformulier
<

Aan het einde van de training moet je een demonstratie uitvoeren. Plan deze demonstratie
tijdig in. Lees eerste de demonstratie goed door en vul daarna het planningsformulier in.
Neem ook de andere oefeningen van deze training op in je totale planning. Zo voorkom je
dat je in tijdnood komt.

Demonstratie: Ik kan coachend begeleiden
Maak een film waarin je laat zien dat je coachend kunt begeleiden. Dit doe je in een groepje
met minimaal drie studenten. In de film komen jullie alle drie minimaal één keer in beeld
als coachend begeleider. Dit houdt in dat je drie verschillende coachmomenten moet opnemen.
De theorie die behandeld is in de training moet terugkomen in de film. De film mag in totaal
maximaal 15 minuten duren, dus voor ieder groepslid 5 minuten film.

Processtappen

• Met je groepsgenoten maak je een keuze uit een van de volgende casussen. Je gaat
hiervoor een coachingsgesprek voorbereiden.

Michel woont zelfstandig
Michel van 24 heeft een lichte verstandelijke beperking. Sinds een halfjaar woont hij op
zichzelf. Dit was een grote wens van hem. In de praktijk blijkt het voor Michel nog best
lastig om dagelijkse huishoudelijke activiteiten goed uit te voeren. Zo vindt hij het
bijvoorbeeld lastig om zijn was goed te doen. Ook het opgeruimd houden van zijn huis
is moelijker dan hij dacht. Zijn moeder komt regelmatig helpen, maar dit wil Michel
eigenlijk niet. Hij is toch niet voor niets op zichzelf gaan wonen, roept hij dan. Hij vraagt
jou om hulp.

Grace heeft nooit tijd
Grace is een gezellige vrouw van 32 jaar. Ze is enorm sociaal en heeft een leuke baan bij
het theater. Ze heeft een lieve vriend, geen kinderen. ‘En dat is maar goed ook,’ lacht ze,
‘want die zouden zeker aandacht tekortkomen.’ Hier raakt ze meteen haar probleem.
Grace zou graag wat meer tijd voor zichzelf en/of haar vriend hebben, maar haar agenda
zit voortdurend vol met afspraken. Dit zijn belangrijke maar ook minder belangrijke
afspraken, omdat ze gewoon moeilijk nee kan zeggen. Grace vraagt jou om hulp.

Fairuce wil weer aan het werk
Fairuce is een alleenstaande moeder van 34 jaar. Ze heeft twee jonge kinderen in de
leeftijd van 1 en 3 jaar. De vader van beide kinderen heeft het gezin kort na de geboorte
van de laatste verlaten. Fairuce staat er sindsdien alleen voor. Voordat ze haar ex leerde
kennen, werkte ze als kapster in een kapsalon. Daar is ze mee gestopt toen de kinderen
kwamen. Haar vriend zorgde toen voor het inkomen, maar nu moet ze leven van een
bijstandsuitkering. Behalve een gezond inkomen mist Fairuce ook de sociale contacten
zoals ze die had in de kapsalon. Ze kan niet terugvallen op familie voor oppas, en geld
voor opvang heeft ze niet. Ze weet niet hoe ze het moet aanpakken en vraagt jou om
hulp.
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• Werk het coachingsgesprek uit op papier.
• Selecteer hieruit een gedeelte dat je opneemt op film.
• Spreek af wie welke rol vervult. Maak ook afspraken over de verdere taakverdeling. Denk

aan het uitschrijven van de voorbereiding, het plannen van de opnamen, het monteren
van de film, de presentatie enzovoort.

• Werk de totale voorbereiding uit in een plan. Het plan bevat dus:
– de uitwerking (voorbereiding) van het coachingsgesprek op papier
– welk deel van het gesprek gefilmd zal worden
– wie welke rol speelt in de film
– afspraken, taakverdeling en tijdsplanning.

• Lever jullie plan ter goedkeuring in bij de docent.
• Nadat jouw docent akkoord is gegaan met jullie plan, gaan jullie van start.
• Wanneer de film klaar is, presenteer je deze in de klas.
• Jullie medestudenten geven feedback op de film. Deze feedback verwerk je in het

reflectieverslag dat je aan het eind van de training inlevert bij de docent.

Producteisen

• De schriftelijke voorbereiding op het coachingsgesprek is goed uitgewerkt en het te
filmen gedeelte is daarin aangegeven.

• De film duurt maximaal 15 minuten (5 minuten per coachingsgesprek).
• De filmopnamen zijn zowel qua beeld als geluidstechnisch van voldoende kwaliteit om

aan de groep gepresenteerd te kunnen worden.
• In de film laat de coachend begeleider zien te beschikken over de juiste basisvaardigheden

voor coaching: oDe coachend begeleider stemt met de cliënt het onderwerp van het
gesprek af en bespreekt wat de coachee met het gesprek wil bereiken.
– De coachend begeleider achterhaalt wat de motieven van de cliënt zijn.
– De coachend begeleider luistert actief.
– De coachend begeleider stelt vragen die de ander aanzetten tot reflectie.
– De coachend begeleider stimuleert de cliënt om zelf tot oplossingen te komen.
– De coachend begeleider laat blijken geloof te hebben in de cliënt en moedigt aan.
– De coachend begeleider vat op verschillende momenten samen wat er gezegd is.
– De coachend begeleider vraagt de ander aan het eind van het gesprek naar een

conclusie.
– De coachend begeleider bespreekt met de cliënt welke concrete acties deze gaat

nemen bij het werken aan de doelstellingen.
– De coachend begeleider vraagt of de cliënt een vervolgafspraak wil. Als dat zo is,

wordt deze ingepland.

Plan met elkaar een datum waarop jullie de film laten zien in de groep. Plan ook een datum
voor het inleveren van het voorbereidingsplan en een datum voor het maken van de opnamen
zelf. Vul deze datums in op je planningsformulier.
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Oriëntatie
Oefening 1

Filmpje Coaching
<

Wat is coachend begeleiden?

a. Bekijk gezamenlijk het Filmpje Coaching.
Bespreek met elkaar een aantal punten uit de animatie waaruit blijkt wat coaching is.
Wat valt je op?

b. Waarom helpen de ideeën van de vos niet om de rivier over te steken?

c. Hoe helpt de uil de vos?

Oefening 2 Vaardigheden van een coach

a. Op het bord staat geschreven: Wat moet je als coachend begeleider kunnen? Denk na
over de vaardigheden die horen bij coachend begeleiden. Noteer op een memoplakker
een vaardigheid die jij belangrijk vindt voor iemand die coachend moet begeleiden. Plak
jouw memo onder de zin op het bord.

Bekijk met elkaar de verzamelde vaardigheden.

Maak een verdeling tussen basisvaardigheden en specifieke vaardigheden.

Beoordeel met elkaar of er belangrijke vaardigheden ontbreken en zo ja, vul aan.

Neem de basisvaardigheden en specifieke vaardigheden van het bord over in het schema.
Geef aan hoe je jezelf met jouw eigen kwaliteiten op dit moment beoordeelt. In hoeverre
beheers jij al een aantal van deze vaardigheden?

SterkAardig
sterk

MatigBeetje
zwak

ZwakBasisvaardigheden
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SterkAardig
sterk

MatigBeetje
zwak

ZwakBasisvaardigheden

SterkAardig
sterk

MatigBeetje
zwak

ZwakSpecifieke
vaardigheden
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b. Aan welke vaardigheden zou je graag willen werken? Noteer er drie in volgorde van
prioriteit.

Oefening 3

Website Zelftest
coaches
<

Wat is jouw stijl?

Omdat ieder mens anders is en zijn eigen karakter en kwaliteiten heeft, verschilt de
coachingsstijl ook per begeleider.

Ga naar de Website Zelftest coaches. Doe de test om erachter te komen wat op dit moment
jouw stijl van coaching zou zijn.

a. Welke uitslag heb je?

b. Zoek op dezelfde site op wat die stijl inhoudt en beschrijf deze kort.

c. Herken je jezelf hierin? Leg je antwoord uit.

d. Deel jouw uitslag ook met de groep. Herkennen anderen jou in deze stijl?
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Kennis van coachend
begeleiden
Inleiding
Als SCW’er begeleid je mensen en groepen mensen bij hun ontwikkel- en leerprocessen. Het
is belangrijk dat je dit kunt doen op een coachende manier. Dat betekent dat je de mensen
helpt en stimuleert om hun eigen vooraf gestelde doelen te bereiken. Het gaat erom dat de
ander zelf tot inzichten en oplossingen komt. De volgende opdrachten helpen je om meer
inzicht te krijgen in coachend begeleiden.

Binnen groepscoaching werken deelnemers samen aan
leerprocessen.

Leerdoelen
• Je kunt het begrip coachend begeleiden uitleggen.

• Je kunt de verschillen aangeven tussen het coachen van een groep of individu.
• Je kunt uitleggen hoe je jouw werk als coachend begeleider een plek geeft binnen

integrale wijkontwikkeling.
• Je kunt outreachende methodieken benoemen om coaching voor mensen binnen

bereik te brengen.

Oefening 4

Theoriebron
Kennis van
coachend
begeleiden
<

Filmpje Wat is
coaching?
<

Wat is coaching?

Wanneer je als SCW’er mensen coachend gaat begeleiden, is het belangrijk dat je voor jezelf
de principes van coaching helder hebt. Bekijk daarom het Filmpje ‘Wat is coaching?’.

a. Welke definitie van coaching wordt hier gegeven? Vind jij dit een goede definitie?
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