
ENGAGEMENT & DE POSTMODERNE COACH (LANDELIJKE 
BIJEENKOMST NOBCO) 
Op 15 maart verzamelden zich 200 NOBCO-coaches  en andere geïnteresseerden in Nieuwegein voor een lezing over bevlogenheid 
van Willem van Rhenen. De belangstelling voor het onderwerp was zo groot dat de zaal nog wel 2x zo groot had kunnen zijn om 
iedereen een plek te gunnen. Zijn verhaal is niet makkelijk in woorden te vatten, maar met dit verslag hoop ik toch iets van zijn 
boodschap over de kracht van bevlogenheid over te kunnen dragen aan iedereen die er niet bij kon zijn. 
 
TIP: onder aan dit artikel staat een link naar het YouTube kanaal van de NOBCO met een compilatie film van deze lezing. 
 
Spreker: Willem van Rhenen 
De aandacht van de coach is verlegd van problemen oplossen naar het benutten van de ‘drive’ van mensen. Willem van Rhenen, arts 
en chief medical officer bij 365 (voorheen ArboNed) en Hoogleraar Engagement & Productivity aan de Nyenrode University beschouwt 
het als zijn missie om te laten zien dat de traditionele aanpak niet meer effectief is. Hij vindt het tijd voor een ander model! 
 
Stress als onderwerp van coaching 
Willem van Rhenen is gepromoveerd op stressmanagement en hij hanteert de problemen van stress als voorbeeld voor de verandering 
in aanpak en werkwijze door een coach. Zo rekent hij de zaal voor: 23% van de werknemers in NL heeft jobstress en 10% loopt rond 
met een burnout. Stress is verantwoordelijk voor bijna de helft van de kosten van het verzuim en arbeidsongeschiktheid. Stress is 
daarmee een omvangrijk probleem en de moeite waard om een succesvolle strategie te hanteren voor het voorkomen van stress.  
 
De traditionele coach 
Als buitenstaander schetst hij in een notendop de ontwikkeling van coaching om zo de omslag te maken naar de postmoderne coach in 
een nieuw gezondheidsmodel. 
 
De traditionele coach brengt je van A naar B, gebaseerd op de oorspronkelijke betekenis van coach, namelijk een postkoets! Coaching 
is een vrij jong vakgebied. Pas rond 1980 werd het gebruikelijk om je in de zakenwereld te laten coachen. Daarvoor was een coach 
alleen een bekend fenomeen in de sportwereld. De traditionele coach wordt door de klant uitgezocht. De klant bepaalt het doel en de 
coach stelt vragen en houdt een spiegel voor. Soms is de coaching inhoudelijk, denk aan een tenniscoach of jobcoach. De 
coachingsvragen voor de traditionele coach lijken te schreeuwen om een persoonlijke verandering, stelt hij. 
 
Coaching bij stress en burnout 
Willem van Rhenen legt de zaal, als casus, de situatie voor waarin hij last heeft van stress, burnout dreigt te raken en een coach 
inschakelt om zich niet ziek te hoeven melden. Op zijn vraag wat hij van een coach mag verwachten, vliegen de interventies en 
aanpakken hem om de oren. Op een enkele uitzondering na zijn ze inderdaad gericht op het veranderen van de persoon. Hoe kun je er 
beter mee leren omgaan? Neem even afstand! Bouw eerst je energieniveau weer op! Hoe zou je het willen hebben? Wat belemmert je 
in je huidige werk? 
 
Het traditionele balansmodel 
De traditionele aanpak van de coach komt voort uit een traditionele manier van denken over werk, zo betoogt Van Rhenen. Het betreft 
de uitgangspunten dat werknemers werk niet leuk vinden, dat het vooral fysiek belastend is en dat ze een baan voor het leven zoeken. 
Organisaties letten op medewerkerstevredenheid, trainen medewerkers op de vaardigheden die ze nog niet beheersen. Het model van 
belasting en belastbaarheid doet in de jaren ’30 zijn intrede. Als de balans tussen die twee niet in evenwicht is, word je ziek. Met 
interventies probeer je als coach de balans te herstellen en dan zijn er 2 mogelijkheden: de werknemer herstelt en gaat weer aan het 
werk of de werknemer wordt arbeidsongeschikt verklaard. 
 
De coach is gericht op persoonlijke verandering van de werknemer door bijvoorbeeld te reframen; de klant anders tegen de situatie aan 
te laten kijken waardoor hij weer ruimte ervaart. 
 
Bevlogenheid is de sleutel 
Het mensbeeld in de postmoderne tijd is dat van de ‘homo faber’. De werkende mens met een aangeboren drang tot arbeid en 
creativiteit, erop gericht om de leefomgeving naar zijn hand te zetten. Het werk is vooral mentale arbeid en is onderhevig aan veel 
veranderingen. De eigen verantwoordelijkheid van medewerkers is belangrijk en organisaties zijn gericht op medewerkersmotivatie, 
gezondheid van het personeel en duurzame oplossingen. Deze tijd vraagt om bevlogen werknemers en leiders, stelt Van Rhenen.  
 
Drie algemeen aanvaarde kenmerken van bevlogenheid zijn: 

• energie 
• toewijding 
• absorptie / flow 

 
Bevlogen medewerkers zijn actief, genereren hun eigen feedback, hebben normen en waarden die overeenkomen met de organisatie 
en zijn ook buiten het werk bevlogen. Ze zijn nadrukkelijk GEEN workaholic, maar werken best hard. Hun gedrevenheid is geen 
moeten. Zijn stelling is dat bevlogenheid besmettelijk is! Hij onderbouwt zijn bevindingen met grootschalige onderzoeken onder 
Nederlandse werknemers (Smulders, 2006). 
 
Het postmoderne energiemodel 
De aanpak van de postmoderne coach richt zich bij deze postmoderne mens op het stimuleren van hun bevlogenheid en zo het 
verbeteren van hun prestaties. Aangrijpingspunten hiervoor zijn te vinden in de energiebronnen die medewerkers tot steun zijn. Van 
Rhenen noemt de meest belangrijke: sociale steun, autonomie (regelruimte), competentie (ontplooiingsmogelijkheden) en afwisseling.  
Het bijbehorende model heeft meer weg van een batterij dan van de traditionele balans. In de postmoderne tijd is er aandacht voor de 
dingen die energie kosten en die energie opleveren en zo de bevlogenheid blijven voeden. 
 
Het grote verschil met de traditionele aanpak is ook dat de organisatie meer in beeld komt bij het oplossen van problemen. 
Dit model doet meer recht aan de complexe situatie van werkeisen en werkinzet dan het traditionele balansmodel. Traditionele 
coaching op de persoonlijke hulpbronnen blijft bestaan. Deze zijn bepalend voor de manier waarop medewerkers omgaan met hun 



werk. Bijna iedereen heeft wel bronnen die versterkt kunnen worden of die nooit ingeperkt mogen worden, anders verliezen ze hun 
bevlogenheid. 
 

 
 
Postmoderne coaching op energiebronnen 
In het postmoderne tijdperk komt coaching op energiebronnen komt erbij.  De coach kan daartoe, zo betoogt Van Rhenen, op een 
aantal aspecten interveniëren. 
Cognitief 
- Dankbaarheid uiten 
- Vergeven 
- Zegeningen tellen 
- Optimisme stimuleren 
- Genieten van het leven 
Gedragsmatig 
- Vriendelijkheid tonen 
- Goed nieuws delen 
- Sociale relaties koesteren 
Motivationeel 
- Weerbaarheid vergroten 
- Persoonlijke doelen stellen en nastreve 
 
Leidinggeven aan bevlogen medewerkers vergt dienend leiderschap (Greenleaf), performance management (Jobs) en talent 
management. Hierin kan een coach ook ondersteunend zijn. Over dit onderwerp alleen al zou hij, naar eigen zeggen, een hele 
bijeenkomst vol kunnen praten, maar daartoe ontbreekt de tijd. 
Van Rhenen ziet een belangrijke toegevoegde waarde voor coaches in de omslag van het denken in belasting/belastbaarheid naar 
bevlogenheid bij het oplossen van werkgerelateerde problemen en uitval van medewerkers. 
 
Energiebronnen variëren per levensfase 
Overigens ziet hij ook dat de behoefte aan energiebronnen kan variëren per ontwikkelingsfase. Zo kan het heel goed zijn dat 
bijvoorbeeld vrouwen in het begin van hun carrière ‘doorgroeien en ontwikkelen’ als belangrijkste energiebron hebben, maar dat die 
behoefte verandert naar sociale steun op het moment dat ze kleine kinderen hebben. Als organisaties die veranderingen niet oppakken 
worden mensen ten onrechte afgeschreven. Hij geeft ook een voorbeeld van de behoefte aan autonomie bij ZZP’ers. Het was de 
drijfveer om voor zichzelf te beginnen. Toch zie je, als ze die autonomie eenmaal verworven hebben, dat ze steeds meer naar sociale 
steun zoeken en zich bijvoorbeeld als coach aansluiten bij de NOBCO om zo weer te leren en te ontwikkelen. 
 
Bevlogenheid is besmettelijk 
Willem van Rhenen doet een appèl op de besmettelijkheid van bevlogenheid, ook onze eigen bevlogenheid. De arbeidsmarkt wordt 
steeds krapper en dan moeten organisaties het roer wel omgooien om personeel te blijven aantrekken en te behouden. Dat laatste ziet 
hij op de langere termijn als een groot probleem waar organisaties meer aandacht voor moeten hebben. Deze maatschappij levert 
steeds meer mensen af die autonomie heel belangrijk vinden en dat verhoudt zich nu eenmaal slecht met verbondenheid en loyaliteit 
aan organisaties. 
 
Wat mij met name bijgebleven is van deze presentatie is de kracht van bevlogenheid, die Willem van Rhenen in eigen persoon 
demonstreerde én zijn positieve houding over de bijdrage van coaches in het bedrijfsleven. Zijn verhaal is een oproep aan coaches om 
de omslag te maken van het ‘oude’ denken in termen van belasting en belastbaarheid naar bevlogenheid als motor achter gezonde 
werknemers en goed presterende bedrijven. 
 
Bekijk hier een compilatie van de lezing via het NOBCO YouTube kanaal: Engagement & Postmoderne coach 
Door: Marianne Eussen 
 

http://www.nobco.nl/youtube
http://www.nobco.nl/coach?coach=1276%22%20%5Ct%20%22_blank
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