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Voormalig autocoureur en succesvol zakenman sir John
Whitmore houdt zich al zo´n dertig jaar bezig met
coaching. Hij heeft een grote invloed gehad op het
coachingvak. Van zijn boek Coaching for Performance1
werden meer dan een half miljoen exemplaren verkocht
in zeventien talen. Whitmore is nog steeds een warm
voorstander van coaching. ´Coaching is misschien wel de
enige oplossing om de wereldproblemen op te lossen´,
vertelt hij bij een bijeenkomst ter gelegenheid van het
tienjarig bestaan van de NOBCO. Gedreven woorden, van
een nuchtere no-nonsense coach, die het eigen vak
tegelijkertijd niet groter maakt dan het is: ´Iedereen kan
het leren´.
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Velen kunnen niet omgaan
met globalisering

Coaches:
red de wereld
Hoe kwam u terecht in de wereld van
ontwikkeling en coaching?
´Na school kwam ik als coureur in de autosport terecht, daarna in het bedrijfsleven. Ik
was boer, had een garage en een industrieel design bedrijf. Toch vond ik dat er meer
te halen moest zijn in het leven dan het leiden van bedrijven. Voor mij kwam het keerpunt toen ik me realiseerde dat je niet naar
buiten moest kijken maar naar binnen. Ik
ging psychologie studeren in Californië en
ging daar werken met Timothy Gallwey. Hij
combineerde de humanistische psychologie met sport. Gallwey ontdekte iets bijzonders: hoe minder hij mensen (aan)leerde
hoe meer ze leerden. Hij beschreef dat in
zijn boek The inner game of Tennis2. Zelf kon
ik dat ook bevestigen. Ik experimenteerde
bijvoorbeeld met golfles geven zonder te
kunnen golfen, puur door mensen te laten
slaan en vervolgens coachende vragen te
stellen: hoe voelde dat aan, wat wil je in je
volgende slag veranderen? Ze gingen sneller vooruit dan mensen die les kregen van
een traditionele golfleraar, die voordeed
hoe je moest slaan. We gingen steeds beter
begrijpen hoe het proces in elkaar zat, dat
het ging om bewustzijn creëren en iemand
zelf verantwoordelijkheid laten nemen.
Aanvankelijk bleef ik in de sport werken
maar deze principes van coaching bleken
ook buiten de sport op te gaan. Vanaf 1985
deed ik hetzelfde in businesscoaching,
dat begon bij IBM. Dat is eigenlijk de start
geweest van coaching zoals we dat nu
kennen.´
Wat is voor u de basis van coaching?
´Een goede coach werkt aan het opbouwen van bewustzijn en het nemen van

verantwoordelijkheid: zelf kiezen, je committeren aan je taak en in actie komen. Dit
is iets heel anders dan instructie geven,
want daarmee neem je juist de eigen
verantwoordelijkheid weg. Iedereen heeft
potentieel maar wordt verhinderd om dat
ten volle te benutten door interne obstakels, vooral angst. Als coach werk je aan het
weghalen van die obstakels. De basisvaardigheden van een coach zijn vragen stellen
en actief luisteren. Dat is allemaal heel
makkelijk, wat coaching is kun je in een
paar zinnen vertellen. Het moeilijke is voor
een coach om niet te vertellen wat iemand
moet doen. Een goede coach moet veel
oefenen.´
Wat verwacht u van de coachingindustrie?
´De coaches van nu zijn de pioniers, de
coachingindustrie wordt nog veel groter.
Coaching zal op veel meer terreinen opkomen: entertainment, zorg, onderwijs etc.
In al die sectoren moet de manier van
opleiden veranderen. Opleiden was vroeger het doorgeven van informatie, maar
nu hebben we altijd en overal toegang
tot heel veel informatie. Het werk dat nu
gedaan moet worden zit meer aan de
binnenkant. Daarom moet instructie geven
veranderen in coachen.´
Geef eens een voorbeeld?
´Ik ben nu bezig met de Europese Commissie om het rijonderwijs te veranderen. Elk
jaar sterven ongeveer 8.000 jonge mensen
tussen de 17 en de 23 jaar door een autoongeluk. Vooral jongens, want die zijn wat
meer risicozoekend en roekeloos. Alleen al
in Engeland zijn er 40.000 rij-instructeurs.
Die brengen zo´n dertig tot veertig uur
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door met jonge mensen om ze te leren
rijden. Dat is een unieke kans om jonge
mensen te leren om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leven. Niet op
de gewone manier, waarbij je ze iets leert
door ze te wijzen op hun fouten, maar door
als coach te kijken naar hun potentieel.
Coachen is niet moeilijk, ik ben ervan overtuigd dat die rij-instructeurs dat allemaal
kunnen leren.
Coachen kun je overal en altijd toepassen.
Ik heb een prachtig voorbeeld over mijn
collega in het Australische bedrijf, een
geweldige Chinese vrouw. We zaten op een
mooi terrasje in Spanje, Granada. Een man
speelde gitaar en kwam langs met de hoed
om geld op te halen. Ze wilde hem niets
geven en zei: ´Je was gewoon wat aan het
spelen, maar ik wil dat je voor ons speelt. Je
favoriete muziek, de muziek die je voor jezelf zou spelen als je buiten in de zon in het
korenveld stond.´ Zijn gezicht veranderde
en toen speelde hij ongelooflijk mooi, ik
raak nog ontroerd als ik eraan denk. Zij erkende hem als mens en als gelijke, als meer
dan iemand die alleen muziek maakte.´
Welke ontwikkelingen in de psychologie
zijn relevant voor coaching?
´De moderne psychologie startte met
Sigmund Freud. Als je uitgaat van de metafoor van het huis was hij erg gericht op de
kelder, op de lagere driften. Daarna groeide
het besef dat er ook andere kanten zijn
aan de mens die niet donker zijn.’ Lachend:
‘Ach, tegenwoordig bewaren we de goede
wijn in de kelder… Later ontstond ook het
behaviorisme, dat zich richtte op meetbaar
gedrag en de cognitieve psychologie.
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Sir John Whitmore
Sir John Whitmore begon zijn werkende
leven als autocoureur: op Le Mans reed
hij voor het Fordteam en in de jaren
zestig won hij zowel het Europese als het
Britse kampioenschap voor toerwagens.
Daarna leidde hij verschillende bedrijven
(waaronder een boerderij en een garage)
en ging hij psychologie studeren. Hij
werkte samen met Timothy Gallwey die
een grote invloed had op zijn manier van
denken. Van sportcoach ontwikkelde
Whitmore zich tot businesscoach en
richtte hij met David Hemery en David
Whitaker Performance Consultants op. Hij
schreef vijf boeken over sport, coaching
en leiderschap. De Independent riep hem
uit tot ´Number One Business Coach´.

Deze stromingen waren vooral gericht op
gedragsverandering. Een hele belangrijke
volgende stap in de jaren zestig was de
humanistische psychologie, omdat deze
stroming keek naar het positieve en naar
het potentieel van mensen. De ideeën van
Maslow en Carl Rogers met zijn person
centered learning3 zijn buitengewoon relevant voor coaching, zeker op de onderwerpen zelfactualisatie en bewustzijn.
Het volgende niveau is de transpersonele
psychologie, waarbij je verder kijkt dan
de persoon alleen. Bij de transpersonele
psychologie is systeemdenken essentieel.
Als je een kind gaat behandelen kun je je
niet alleen op het kind richten in therapie,
als het kind vervolgens terugkeert naar
een ongezonde familiesituatie. Ga je verder
kijken dan het gezin dan ga je naar de gemeenschap, naar de maatschappij en naar
de hele wereld. Ga je nog verder dan kom
je in het spirituele terecht. In het Westen
voelen mensen zich daar wat ongemakkelijk bij, in Azië is dat geen probleem
omdat daar geen scheiding bestaat tussen
psychologische en spirituele ontwikkeling.´
Vindt u de transpersonele psychologie
van belang bij coaching?
´De kwantitatieve, technische vooruitgang
is veel verder dan de kwalitatieve wijsheid. We gebruiken de vooruitgang voor
verkeerde doeleinden en de maatschappij
verloedert. Velen kunnen niet omgaan met
globalisering, technologische ontwikkeling,
instant communicatie en milieu-issues.
Overal om ons heen zien we falend leiderschap, of de afwezigheid van leiderschap.
Steeds meer leiders zijn zogenaamde
leiders, die alleen maar meer geld en macht
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willen. Het zijn eigenlijk criminelen. Toch
zijn er voorbeelden van leiders die ethisch
handelen én financieel succesvol zijn, twee
kwaliteiten die vroeger vaak als tegengestelden werden gezien. Denk bijvoorbeeld
aan Richard Semler van Semco. Jim Collins
inventariseerde de kwaliteiten van de beste leiders in zijn boek From Good to Great4.
De beste leiders werden gekarakteriseerd
door bescheidenheid en wilskracht. Dat
soort kwaliteiten kun je ontwikkelen, met
transpersonele coaching. Mensen leren om
bewust te worden en zelf verantwoordelijkheid te nemen is de beste manier om
de problemen in de wereld op te lossen.
Coachen is de enige industrie die specifiek
ontwikkeld is om dit proces te faciliteren.
Psychotherapie en spirituele ontwikkeling
doen dat ook, maar daar kleeft een naar
geurtje aan, coaching is neutraal. Misschien
is coaching wel de enige oplossing om de
wereldproblemen op te lossen.´
Hoe kun je dan met transpersonele
coaching de wereld verbeteren?
´Het gaat vooral om de leiders in deze wereld. De doelen van onze “business leaders”
zijn nog teveel korte termijn financiële
winst, de zaken op tijd voor elkaar krijgen
en vooral niet falen. Al deze doelen zijn
gebaseerd op angst. We moeten juist weg
uit dat angstparadigma en de slag maken
naar het vertrouwenparadigma. Van daaruit kunnen leiders en ook de mensen in
hun organisaties veel beter presteren. Wij
als coaches moeten de nieuwe leiders begeleiden in die omslag. De nieuwe leiders
hebben een aantal kenmerken die hen
anders maakt. Die leiders zijn zelfbewust
en bezitten “wijsheid”. Ze geven leiding
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Nobco lustrum

aan hun business volgens de coachingprincipes en kijken verder dan alleen geld
of korte termijn zaken. Om dat te kunnen
moeten die leiders eerst zichzelf verder
ontwikkelen, een innerlijke stap maken. En
juist met transpersonele coaching kun je
dit bereiken.´
Willen leiders dat ook?
´Leiders vragen steeds vaker naar de
zin van hun leven en willen niet alleen
bezig zijn met macht en eigen gewin. Het
transpersonele bevordert ´clean values´ bij
leidinggevenden. Als je ´clean values´ hebt
vraag je je af of je activiteiten iets toevoegen aan de wereld of juist wegnemen. Dan
denk je ook na over de lange termijn en
verder dan je eigen leven. Ga je eenmaal
verder denken dan je eigen persoonlijke
leven, dan ben je aan het begin van een
meer spirituele visie. Helaas is niet iedereen
daar al aan toe. Ik sprak een grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappij, die hulp
vroegen bij hun transformatie. Ik liet ze het
boek van Richard Semler (Maverick)5 lezen
en vroeg of ze me wilden laten weten hoeveel procent daarvan ze wilden bereiken.
Daarna heb ik nooit meer van ze gehoord.
Er zat nog teveel angst.´
Wat vraagt het van de coach om mensen
zo te coachen?
´Het motto dat je ergens niets over hoeft
te weten om iemand te kunnen coachen
geldt in het transpersonele coachen wellicht niet. Als coach moet je eerst zelf op
een spiritueel hoger niveau komen voordat
je een coachee op die manier verder kan
helpen. Je moet een relatie opbouwen
met de coachee en niet alleen spiegelen

of vragen stellen. Als transpersonele coach
moet je je verder ontwikkelen dan het
verbeteren van je coachingvaardigheden.
Wie zelf nog bang is voor zijn eigen tekortkomingen, behoefte heeft aan erkenning
en vasthoudt aan wat hij heeft is niet klaar
voor het coachen van leiders naar een
hoger bewustzijnsniveau. Wij moeten zelf
ook op een transpersonele reis.´
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