
 

 

 

Voorwoord: Smart Resultaat en functiegericht coachen 

Niet iedere coach is een manager. Maar iedere manager behoort wel 
een coach te zijn! 
 
Al jaren denken we met een aantal adviseurs, werkzaam bij Smart Group, na over SMART-resultaat- 

en functiegericht coachen. In de praktijk werkt een deel van hen al jaren op deze manier. We hebben 

er veel lol in en zijn elke keer, samen met de gecoachte en de opdrachtgever, weer verheugd over het 

geboekte succes. In dit boek nemen we u stap voor stap mee in het proces van SMART-resultaat- en 

functiegericht coachen. We willen u deelgenoot maken van een manier van coachen die erop gericht 

is de gecoachte beter op zijn vakgebied te laten functioneren. Uiteraard staan we ook stil bij het feit 

dat iemand door persoonlijke omstandigheden niet toekomt aan zijn persoonlijke vakontwikkeling 

(professionalisering).  

 

Als babyboomer heb ik het geluk gehad mijn loopbaan te starten in een periode waarin we nog met 

een been leefden in de wereld van leerling, meester en gezel en met het andere been al heel 

voorzichtig in de wereld van kennis, kennis en nog eens kennis. In 1965 startte ik als leerling tegen 

het riante uurtarief van 1,68 gulden, omgerekend 0,76 euro. Kom daar vandaag de dag nog maar 

eens om! Het was een schijntje, maar achteraf gezien had het een enorm voordeel. Omdat ik de baas 

bijna niets kostte, was hij bereid veel tijd te steken in mijn begeleiding. Dat rendeerde op de korte 

termijn, maar zeer zeker ook op de lange termijn. Eveneens drong men er sterk op aan dat je je verder 

ging scholen.  

 

Nederland zat toen midden in de wederopbouw. Ouders waren ervan overtuigd dat studeren een van 

de manieren was waardoor hun kinderen het beter konden krijgen dan zijzelf. Men maakte dan ook 

massaal gebruik van studiemogelijkheden. Na werktijd zag je hele hordes jongeren op hun fiets weer 

naar een of andere school gaan. Het leren in de praktijk en gecoacht worden door een baas of oudere 

vakman werd aangevuld met studie, meer kennis vergaren. Terugkijkend is dit voor mijn ontwikkeling 

van onschatbare waarde geweest. Baas en collega’s stopten veel tijd in mij. En ik, en daar was ik dus 

echt niet alleen in, besefte dat als ik hogerop wilde komen, ik daarvoor zelf veel moest doen.  

 

In die tijd stond iedereen meer stil bij een vak leren en daarin goed worden dan bij het fenomeen ‘zit 

iemand wel goed in zijn vel?’. De sociale, communicatieve en  emotionele componenten  

verwaarloosde men. Het ging er primair om dat je vakkennis en vaardigheden opdeed om goed te 

worden in je vak. Al het andere was daaraan ondergeschikt. Gelukkig leven we nu in een heel andere 

tijd. Steeds meer zijn we ons ervan bewust dat persoonlijk geluk niet alleen afhankelijk is van goed zijn 

in je vak, maar ook alles te maken heeft met jezelf en hoe je in het leven en de omgeving staat. Heel 

veel coachingsmethoden en therapieën beogen de gecoachte onder andere te leren omgaan met 

situaties, keuzes te leren maken en te leren in balans te zijn.  

 

 



 

 

 

Er bestaat een keur aan soorten coaches. Alleen al binnen Smart Group hebben we re-integratie-

adviseurs/-coaches, mobiliteitsadviseurs/-coaches en loopbaancoaches. En dan zijn er ook nog de 

aan Smart Group verbonden contractanten (freelancers), die allen hun ‘eigen’ coachingsmethoden 

toepassen voor de verschillende doelgroepen. Soms heeft het er de schijn van dat er evenveel 

coaches als medewerkers zijn. Ik ben er een groot voorstander van om daarin weer meer evenwicht te 

brengen. 

 

In de afgelopen vijftien jaar heb ik, samen met een aantal getrouwen binnen Smart Group, een 

coachingsmodel ontwikkeld dat recht doet aan beide facetten van de medewerker: de medewerker als 

vakman en de medewerker als persoon. In dit boek leggen we vooral de nadruk op het eerste facet. 

Ook zorgen we dat de gecoachte zich meer en beter ontwikkelt als vakman. De beschreven methoden 

en instrumenten zijn alle ontwikkeld binnen Smart Group. Deze hebben overeenkomsten met 

methoden en instrumenten die men elders in de coachingswereld gebruikt. Maar de wijze waarop wij 

het SMART-resultaat- en functiegericht coachen vorm geven, durf ik uniek te noemen. 

 

Ik wil mijn collega’s Albert Fletterman, Alfons Giliam en Henriette Kikken, maar ook alle andere 

collega’s die binnen Smart Group hieraan de laatste jaren vorm hebben gegeven, danken voor hun 

tomeloze inzet en doorzettingsvermogen om van SMART-resultaat- en functiegericht coachen een 

succes te maken. Aan mij de eer om daarvan een geheel te maken, dat ik overigens met heel veel 

plezier heb gedaan. 

Een bijzonder woord van dank aan Mary van der Sangen die elk moment weer klaar stond om er zorg 

voor te dragen dat het manuscript op tijd en puik voor elkaar was. 
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