Gerichte aandacht voor ‘persoonlijk onderhoud’
Goed voorbereid op de toekomst met Forward Coaching
“We vragen van mensen in onze organisaties om voortdurend in beweging te
blijven en het beste in zichzelf naar boven te halen. Maar in de hectiek van het
dagelijkse leven valt het niet altijd mee voor medewerkers en leidinggevenden
om ruimte te maken voor de persoonlijke ontwikkeling die hiervoor nodig is.”
De aanleiding voor iemand om te investeren in persoonlijke ontwikkeling kan divers zijn: het
is tijd om een nieuwe, spannende stap te maken, de huidige rol kan effectiever vervuld
worden of de organisatie is sterk in beweging en er wordt daarom extra veranderkracht
gevraagd. Een persoonlijk coachingstraject kan dan een enorm positief effect hebben. Maar
als we aan coaching denken, zien we vaak lange trajecten voor ons. Bij complexe vragen is
dat ook nodig, echter bij ‘persoonlijk onderhoud’ kan het ook anders. Daarom biedt LTP
Forward Coaching, zowel op locatie als online. In dit artikel: een assessment als vliegende
start, de kracht van focus, doorbreken van ‘the habit loop’, zelf de regie en een voorbeeld.
Het startpunt voor persoonlijke ontwikkeling kan
vele gezichten hebben, maar begint altijd met
een moment van zelfinzicht. De kunst is om dit
inzicht niet zomaar voorbij te laten gaan, maar
optimaal te benutten.

Een assessment geeft verdieping en
versnelling
Heeft een medewerker onlangs een (online)
assessment afgerond? Een assessment is een
geweldige hefboom voor een coachingstraject. In
het assessment komen iemands sterke punten en
aandachtspunten naar voren, gebaseerd op de

onderliggende persoonlijkheidsfactoren en motieven. De medewerker en de coach vertalen de
uitkomsten uit het assessment naar wat er op dat
moment in de context speelt en wat er gezien die
context nodig is voor de toekomst. Welke
belemmerende patronen ziet een medewerker in
zijn of haar werk? Waar is iemand goed in op het
vlak van samenwerken? Wat zou beter kunnen?
Het is een gemiste kans om inzichten uit
bijvoorbeeld een (online) assessment niet
optimaal te benutten. Door direct met deze
inzichten aan de slag te gaan, kan er snel
geschakeld worden naar een dieper niveau.
De ontwikkelroute kan heel gericht worden
ingezet. En heeft ook veel meer impact.
De uitkomsten van het assessment geven heel
duidelijk aan wat er nodig of wenselijk is in relatie
tot een nieuwe rol of ontwikkelvraag. Het biedt
inzicht in de persoonlijke eigenschappen, het
unieke profiel en de purpose van de medewerker.

De sessies bestaan steeds uit twee delen. In het
eerste deel is er in de gesprekken met de coach
ruimte voor reflectie en verdieping. En in het
tweede deel wordt er concreet geoefend door te
experimenteren met gedrag in lastige situaties,
met een professionele trainingsacteur.
Vervolgens gaat de deelnemer daar in de realiteit
van het werk zelf mee aan de slag. Als er belemmeringen optreden of vragen ontstaan, kan hij of
zij de coach tussentijds benaderen.
Ook krijgt de deelnemer de beschikking over de
feedbackapp Persona.fit. Hiermee kan hij of zij
op gemakkelijke wijze feedback vragen op de te
ontwikkelen competenties en rollen aan mensen
uit de werkomgeving. Deze beproefde combinatie van theorie, oefening en feedback is een
zeer effectieve manier voor deelnemers om zelf
het eigenaarschap te ervaren over zijn of haar
ontwikkeling.
Veranderkracht versterken

De kracht van focus: in tijd en in thema
Onderzoek laat zien hoe belangrijk het is om in
een ontwikkeltraject een duidelijke focus te
kiezen, en om niet te veel tegelijkertijd aan te
willen pakken. De assessmentuitkomsten helpen
om die focus aan te brengen. Ook blijkt het
motiverend om een tijdsframe af te spreken: een
overzichtelijke periode met een vast aantal
sessies waarin intensief aan de ontwikkeling
wordt gewerkt. Dat geeft perspectief en energie,
belangrijke kenmerken van de Forward Coaching
aanpak van LTP.
Zelf de regie
Met Forward Coaching biedt LTP een compact
coachingstraject met een duidelijke route: een
intakegesprek, drie sessies en een afrondingsgesprek in twee maanden. De deelnemer zit zelf
achter het stuur van zijn of haar ontwikkeling.

Naast de persoonlijke ontwikkelthema’s staat in
elk Forward Coachingstraject ook het versterken
van veranderkracht centraal. Door aandacht te
geven aan een growth mindset, zelfmanagement,
veerkracht en energie – de hoofdelementen van
veranderkracht – wordt een fundament gelegd
om ook in de toekomst weerbaar, nieuwsgierig
en zelfredzaam te zijn en te blijven. In deze tijd
van voortdurende verandering is dat een must.
Die veranderkracht bezitten we allemaal in meer
of mindere mate. Uit onderzoek blijkt dat we als
mens veel meer ontwikkelruimte hebben dan
voorheen gedacht werd. Ons brein blijkt zich
tijdens ons hele leven door te kunnen blijven
ontwikkelen, maar wil dan wel uitgedaagd
worden, op een manier die bij ons past. Coaching
is daarin een belangrijk hulpmiddel.

Neuroplasticity en het doorbreken
van ‘the habit loop’
Lang is er gedacht dat onze hersenen na een
bepaalde leeftijd niet meer te veranderen
zijn. Onderzoek laat echter zien dat we
tijdens ons hele leven onze hersenen kunnen
blijven ontwikkelen. Ons brein is in staat om
steeds nieuwe verbindingen te maken; door
nieuwsgierig te zijn en door veel te oefenen.
Een andere manier om te ontwikkelen is juist
het doorbreken van oude patronen: het
ingrijpen in ‘the habit loop’. Door bewust te
zijn van vanzelfsprekende patronen in ons
gedrag, kunnen we als het ware de verbindingen ‘omleiden’ naar nieuw gedrag.

De visie van LTP op ontwikkelen: een model
met 3 niveaus
Om goed zicht te krijgen op de persoonlijke factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van
de deelnemer en het effect daarvan op de
effectiviteit en het werkplezier, hanteert LTP een
ontwikkelmodel dat is opgebouwd uit 3 niveaus.
Niveau 1: Het Persoonlijk Leiderschap
Dit betreft de persoonlijke eigenschappen, de
motivatie en de vaardigheden die bepalend zijn
voor het laten zien van gedrag in een bepaalde
context. Deze eigenschappen zijn sterk verankerd in de persoon en zijn het fundament voor het
voorkeursgedrag dat iemand laat zien.
In deze kern is ook purpose van belang: Wat wil
iemand betekenen binnen zijn of haar (toekomstige) rol? Waar identificeert de medewerker zich
mee? Of simpel gezegd: Waar komt iemand zijn
of haar bed voor uit?

In Forward Coaching worden deze inzichten
toegepast: door de focus in de ontwikkelvraag en de verschillende methodes die
gecombineerd worden ingezet: inzicht,
experimenteren, feedback en reflectie.
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Coaches met multidisciplinaire bagage
Deelnemers aan een Forward Coachingstraject
worden begeleid door professionele, ervaren
coaches die allen een gedegen coachopleiding
achter de rug hebben en lid zijn van het NIP en/of
het NOBCO. Zij maken gebruik van verschillende
theorieën en modellen, passend bij de specifieke
leervraag. Deze modellen worden ook gedeeld
met de deelnemer, zodat hij of zij hier ook zelf
mee aan de slag kan.
Het ontwikkelmodel van LTP dat hiernaast
beschreven staat, wordt gebruikt als hulpmiddel
bij het bepalen van de gewenste ontwikkelfocus.
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Niveau 2: Het effect van het Persoonlijk
Leiderschap op de vier hoofddomeinen in elke
organisatie
In iedere organisatie vragen vier hoofddomeinen
aandacht: Performance (realiseren), Process
(excelleren), People (verbinden) en Progress
(initiëren). Dit zijn de gebieden waarop elke
medewerker of leidinggevende met zijn of haar

specifieke eigenschappen, vaardigheden en competenties effect heeft en waarde aan toe kan
voegen. Op zijn of haar eigen manier, met een
eigen voorkeursstijl.
Niveau 3: De koppeling naar de context
Persoonlijkheid en ambities zijn cruciale factoren
in het wel of niet kunnen ontwikkelen en meegaan met veranderingen. Tegelijkertijd is de context, de omgeving waarin iemand werkt, zeer
bepalend. Wat speelt er in de omgeving van de
deelnemer? Is er een duidelijke urgentie om te
ontwikkelen, om in beweging te komen? Is er
steun en begeleiding? Hoe zal de omgeving erop
reageren als de deelnemer op een andere manier
gaat handelen? Een Forward Coachingstraject
wordt daarom altijd toegesneden op de specifieke context van de deelnemer.

• Relevante casuïstiek werd steeds
besproken en geoefend, zodat zij met
zelfvertrouwen en nieuwe vaardigheden
op een nieuwe manier gesprekken kan
aangaan in de praktijk.
Tijdens het Forward Coachingstraject heeft
mevrouw Jansen na elk gesprek feedback
gevraagd met de Persona.fit app. Hierdoor
kreeg zij een beter beeld van de impact van
haar eigen gedrag op haar gesprekspartner.
Door de nieuwe inzichten steeds te vertalen
naar concreet gedrag in gesprekken en daarover feedback op te halen, was na twee
maanden een aantoonbare verbetering in de
samenwerking gerealiseerd. Dit werd door
haar omgeving met waardering gesignaleerd en leidde tot een veel meer ontspannen houding bij mevrouw Jansen.

Een voorbeeld

Wil je meer informatie?

Uit een assessment is naar voren gekomen
dat mevrouw Jansen direct is in de communicatie en lef heeft in het naar voren brengen
van standpunten. Zij kan echter, als zij zich
aangevallen voelt, fel uit de hoek komen.
Dan wordt zij dwingend en oordelend en
laten haar diplomatieke vaardigheden haar
in de steek. Dit ontkracht haar impact. In het
Forward Coachingstraject is zij samen met
een LTP-coach aan de slag gegaan:

Wil je een intakegesprek inplannen voor een
medewerker (of jezelf), een offerte ontvangen of
heb je nog vragen en wil je persoonlijk contact
met een LTP-coach? Vul het contactformulier in
op onze website en wij komen in actie. Je kunt
uiteraard ook direct contact met ons opnemen
via 020 - 30 50 400 of info@ltp.nl.

• De context is in kaart gebracht. Wat zijn
de belangen en gevoeligheden van de
mensen in haar omgeving? Hoe kan zij
daar het beste mee omgaan?
• Samen is geanalyseerd welke persoonsof gedragskenmerken een heftige reactie
oproepen. Waarom?
• In het oefendeel heeft een acteur haar
uitgedaagd om ‘uit haar slof te schieten’.
Hoe kan zij haar emoties controleren en
toch eerlijk blijven? Hoe kan zij leren
levellen met een gesprekspartner?
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