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Uw coach voor klantgericht 
ondernemen binnen de ATP branche 

Bent u een financieel dienstverlener die nog meer concreet en onderscheidend haar klanten  
centraal wil stellen? Wilt u ook graag zelf succesvol sturing geven aan uw klantgerichte projecten, 
maar ontbreekt het u of uw medewerkers aan de juiste kennis en ervaring? Heeft u geen enorme 
budgetten voor de inhuur van externe krachten? Dan is coaching mogelijk iets voor u. 
 
Coaching is gericht op het ondersteunen van directie, groepen of individuen  op weg naar hun doel. 
De coach bepaalt niet het doel, maar begeleidt, stelt vragen, geeft adviezen, spiegelt en fungeert als 
klankbord. De coachee (=degene die gecoacht wordt) neemt zelf de beslissingen en blijft  zelf 
verantwoordelijk voor het resultaat.  

Uw coach in de praktijk 
Om u een indruk te geven van de manier waarop wij coaching in de dagelijkse praktijk kunnen 
inzetten en met welke issues we kunnen helpen,  beschrijven we hieronder een concreet voorbeeld.   

Casus 

Onze relatie is een financieel adviesbureau en we komen in contact doordat zij zich aan het 
oriënteren zijn  op een CRM oplossing. Zowel in het voortraject als tijdens de realisatie hebben we 
door middel van coaching deze relatie, en meer specifiek de stuurgroep en de interne projectleider, 
ondersteund bij diverse werkzaamheden, die we hieronder beschrijven. Hun uitgangspunt was 
steeds om het grootste deel van de uitvoering, en daardoor toename van de kennis en ervaring, 
zoveel mogelijk bij en in de eigen organisatie te laten groeien. 

Coachvraag: hoe vinden we een pakket dat past bij de visie van onze organisatie en aansluit bij ons 
huidige ICT landschap? 
De coaching was gericht op o.a. 

- Voorkeurslijst potentiële leveranciers samenstellen met inbreng van onze ervaring en kennis 
van de markt en de bijpassende aanbiedingen; 

- Opstellen van de vragenlijst aan de leveranciers (RFI) 
- Advies verstrekken over de selectiecriteria en waar de accenten moeten liggen; 

o Vooral gericht op toekomstvaste keuze en niet sec op het korte termijn vraagstuk  
o Bedrijfsvisie/-beleid waarborgen naar de toekomst door ook vragen mee te nemen 

gericht op volgende fases, concreet in dit geval over vergaande reductie t/m 
vervangingsmogelijkheden van de huidige backoffice oplossing 

- Begeleiden van het selectieproces op basis van dedicated demo’s en hulp bij het opstellen 
van de resultatenanalyse (evaluatie); 

- Advies tijdens uiteindelijke aanschaf (offerte) traject; 
- Vanuit ons netwerk referentiecontacten aanreiken; 
- Ondersteuning bij het opstellen van de business case, met de focus op 

o Benefits op korte en langere termijn 
o Te realiseren besparingen 
o Indicatoren en meetpunten benoemen voor het concreet maken van de resultaten 
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Coachvraag: hoe pakken we de CRM implementatie aan op een manier dat gebruikersacceptatie en 
borging van de werkwijzen in de dagelijkse praktijk worden gerealiseerd en de grenzen in budget en tijd 
voortdurend worden bewaakt? 
In deze fase richt de ondersteuning zich op 

- Opzetten van de projectorganisatie; 
o Uitleg over rollen en aandachtspunten (wie, aansturing, weerstanden tijdig 

onderkennen en hoe hier mee om te gaan) 
o Ondersteunen bij invoeren van projectmatig werken 

- Opzet en bewaken van projectplanning in samenhang met het operationele bedrijf; 
- Criteria voor prioriteiten bepalen en alternatieven daarbij ontwerpen; 
- Risicofactoren (project) benoemen en aangeven hoe daar mee omgegaan kan worden; 
- Advies over de rollen en taakverdelingen; 
- Recruiten, plannen en bijeen brengen van specialisten zowel intern als extern (opleidingen, 

Exchange/Phone installatie); 
- Opzet OTAP, helpen met opstellen van afwegingen om in de stuurgroep keuzes te maken; 
- Connectie maken naar de buitenwereld zodat straks externe koppelingen eenvoudiger 

kunnen (bijvoorbeeld VPI); 
- Support bij opstellen van vacature op CRM gebied; 
- Ongevraagd en ongepland tips geven en zorgen kenbaar maken over projectverloop. 

 

 

Algemene aandachtspunten  
- Sterke aandacht voor budgetbegrenzing (geen financiële verrassingen!); 
- Resultaatgericht i.p.v. ‘vrijblijvende’ inspanning; 
- Tussentijds veelvuldig getoetst of de ondersteuning beantwoordt aan de wensen en waar 

nodig onderweg aangepast/bijgestuurd (vooral tijdens Realisatie). 

Waarom een coach? 
Binnen de financiële dienstverlening zien we een groeiende belangstelling voor klantgericht 
ondernemen. Het productdenken verdwijnt steeds meer op de achtergrond, zeker bij het 
professionele intermediair. Klantgericht ondernemen is altijd al belangrijk geweest binnen de 
branche, maar het heeft nu  een vaste plaats op de agenda gekregen en speelt een belangrijke rol bij 
nieuwe initiatieven. Gerichter aandacht voor klantgericht ondernemen resulteert in omzetverhoging, 
in kostenverlaging, met een hogere efficiency en op meerdere vlakken ook kwaliteitsverbetering.  

De coaching in de realisatiefase was een mix van persoonlijke ondersteuning op locatie 
gecombineerd met telefonisch contact en e-mail verkeer. De structuur was ook minder vast dan 

in het voortraject en werd ook  voor een deel op afroep en op eigen initiatief ingevuld. 
 

De coaching in het voortraject is vooral ingevuld door persoonlijk contact op locatie in een vaste 

structuur en op vaste momenten. Zeker in de beginfase is het opbouwen van een vertrouwensband 

essentieel om in een later stadium ook meer op afstand en via andere communicatiemiddelen te 

kunnen samenwerken.  
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We zien een brede scope van projecten rondom klantgericht ondernemen ontstaan. Van het 
ontwerpen en invoeren van nieuwe bedieningsconcepten, het ontwikkelen van een webportal of 
selfservice concept tot het implementeren van een compleet nieuw CRM/frontoffice systeem. Veel 
van deze projecten zijn complex en afdelingsoverstijgend en hebben daarnaast ook grote impact op 
bestaande structuren, werkwijzen en processen.  
 
Voor het sturen van dergelijke projecten is een duidelijke maar tegelijk zeldzame mix nodig van 
inhoudelijke kennis van de specifieke materie en van klantgericht ondernemen in het algemeen, 
kennis van de aanwezige systemen en hun samenhang en daarnaast ervaring in het leiden van 
complexe projecten in een veranderende omgeving. Deze aspecten zijn vaak niet gecombineerd 
binnen een bedrijf aanwezig.  
 
Via coaching kan deze expertise worden binnengehaald op een manier die niet gelijk enorm op uw 
budget drukt en waarmee u zelf aan het stuur blijft. De coach deelt kennis en ervaring, maar gaat 
niet op de plaats staan van uw projectleider of medewerkers. De betrokkenheid wordt hierdoor juist 
vergroot, doordat de eigen medewerkers worden ondersteund bij de projecttaken in plaats van dat 
deze uit handen worden genomen. Bredere acceptatie, toename van de eigen kennis en tevens de 
borging daarvan, is het resultaat.  
 
De coach beschikt zelf over voldoende actuele branchekennis en ruime ervaring met het leiden van 
projecten, maar heeft daarnaast ook toegang tot een netwerk van diverse specialisten die op 
deelaspecten geraadpleegd kunnen worden.    

Wanneer kan een coach worden ingezet? 
Een coach op het gebied van klantgericht ondernemen kan in elke fase van de ontwikkeling van 
klantgericht ondernemen binnen uw organisatie worden ingezet, zodat u met beperkte middelen 
toch een grote schat aan kennis en ervaring kunt benutten.  
 
We gaan hierna achtereenvolgens in op 

 Coaching bij het ontwikkelen en uitwerken van uw visie op klantgericht ondernemen 

 Coaching bij het maken van plannen om de visie in de praktijk te brengen 

 Coaching bij het realiseren van deze plannen 

 Coaching bij het uitbreiden, aanpassen of vereenvoudigen van uw ICT landschap 

 Coaching bij implementatie van een Frontoffice/CRM applicatie 

 Coaching bij het opzetten van een beheerorganisatie 
 

Coaching bij het ontwikkelen van uw visie op klantgericht ondernemen 

In ons artikel ‘5 essentials voor klantgerichte efficiency in de ATP branche’ benoemen we het 
ontwikkelen van een visie als sleutelfactor om klantgericht ondernemen te laten renderen in uw 
onderneming. Een duidelijke visie op de eigen rol binnen het gehele speelveld in de markt helpt 
keuzes maken, zet aan tot actie en geeft richting aan die actie. Het wordt duidelijk voor zowel de 
interne organisatie als ook de extern betrokkenen waar u met uw organisatie naar toe wil gaan. 
 
Het ontwikkelen of actualiseren van de visie op klantgericht ondernemen moet zijn geënt op de 
unieke identiteit en eigen kracht van de organisatie in relatie tot de wensen en behoeften van haar 
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klanten. De perfecte match tussen het klantbelang en het talent van de organisatie is waar naar 
gezocht moet worden.  
 
Echter het gevaar schuilt erin dat de visie onevenredig wordt beïnvloed door mogelijkheden van een 
nieuwe tool die pas is aangeschaft, door wat andere partijen op de markt doen of door budget 
beperkingen. De visie kan hierdoor verder af komen te staan van de eigen kracht van de organisatie. 
‘Doen waar je goed in bent’ wordt ineens ondergeschikt aan middelen, terwijl de visie juist de 
middelen zou moeten sturen. De klassieke val door verwisselen van Doel en Middel. 
 
De inzet van een coach gaat u helpen scherp te blijven bij het ontwikkelen van de visie. Zonder 
gekleurd te zijn door de eigen organisatie, maar wel met praktijkervaring en kennis van de markt, kan 
de coach een spiegel voorhouden en onderliggende informatie naar boven halen door vragen te 
stellen over onderwerpen die intern vanzelfsprekend lijken. De coach werkt daarbij ondersteunend 
aan het eigen team en stimuleert ieder van de teamleden initiatief te nemen en naar eigen kracht bij 
te dragen aan de ontwikkeling van de visie.  

Coaching bij het maken van plannen om de visie in de praktijk te brengen 

Plan -> project -> borging 
Zodra de visie vorm heeft of is aangescherpt kunnen plannen worden gemaakt om de visie ook 
daadwerkelijk in de praktijk te realiseren. Deze plannen kunnen de vorm hebben van projecten, maar 
projecten hebben meestal een begin en een einde. Als het gaat om het realiseren van een visie op 
klantgericht ondernemen in de dagelijkse praktijk gaat het om het borgen van klantgericht 
ondernemen in het continue doen en laten van de organisatie. Een project kan een goede aanzet zijn 
om een initiatief gestructureerd vorm te geven, maar moet altijd borging in de organisatie als 
resultaat hebben. Het borgen van projectresultaten gebeurt niet enkel aan het einde, maar juist 
gedurende de gehele looptijd en bij de opzet is het belangrijk om hiermee nadrukkelijk rekening te 
houden.  
 
Om de visie op klantgericht ondernemen in de vorm van één of meerdere projecten te realiseren is 
aandacht nodig voor de organisatie, de competenties van medewerkers en last but not least voor de 
processen en de tools. Flexibel zijn, vooruit kunnen kijken en daarbij het geheel kunnen overzien, 
commerciële en communicatieve vaardigheden en een brede gebruikersacceptatie zijn daarbij 
essentieel.  
 
Gedurende het project is het van belang de balans tussen de verschillende aandachtsgebieden goed 
in de gaten te houden en daarop te sturen. Gevaar is dat door de aandacht voor processen en tools 
de benodigde aandacht voor de verandering binnen de organisatie en de competenties van 
medewerkers wat op de achtergrond komt te liggen. Dit heeft mogelijk nadelige gevolgen voor de 
brede gebruikersacceptatie en de borging van de visie op klantgericht ondernemen in de dagelijkse 
praktijk.  
 
De coach kan een rol spelen bij het vertalen van de visie naar concrete plannen en kan adviezen 
geven over de opzet en samenhang van verschillende initiatieven. Door ruime praktijkervaring kan de 
coach op voorhand de succes-, maar zeker ook de faalfactoren benoemen die in uw situatie een rol 
kunnen spelen en kan deze tevens adviseren over mogelijkheden om hier op in te spelen. De coach 
houdt uw medewerkers scherp op de benodigde balans tussen de verschillende aandachtspunten en 
wijst op mogelijkheden om de resultaten te verankeren in de dagelijkse praktijk.  U zet de coach ook 
in om het verbeteringsproces te versterken. 
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Coaching bij het realiseren van deze plannen 

Losse projecten of een programma 
Afhankelijk van de complexiteit van de problematiek en de grootte van uw organisatie kunt u ervoor 
kiezen om projecten afzonderlijk uit te voeren of een programma op te zetten voor het realiseren 
van uw visie op klantgericht ondernemen. Dat laatste heeft meer impact op uw organisatie en 
budgetten, maar zorgt wel voor de juiste samenhang tussen de verschillende projectonderdelen en 
maakt het eenvoudiger om de overkoepelende koers van de projecten tussentijds bij te sturen op 
basis van opgedane ervaringen en kennis. Deze overkoepelende sturing vraagt wel om een sterke 
programmamanager en we zien regelmatig dat coaching wordt ingezet om deze interne functionaris 
te ondersteunen of deze functie vorm te geven dan wel tijdelijk waar te nemen. 
 
Projecten zelf kunnen op verschillende wijzen worden georganiseerd en mogelijk heeft u al ervaring 
met een bepaalde projectopzet in uw organisatie. Wij hebben goede ervaringen met het werken in 
kleine zelfsturende teams van betrokkenen uit alle fases van het project. De resultaten staan centraal 
en de manier waarop deze worden bereikt kan door het team enigszins vrij worden ingevuld. Het 
team zit bij elkaar en communiceert continu over de voortgang. Obstakels die worden ervaren zijn 
snel zichtbaar en kunnen daadkrachtig worden aangepakt en van resultaten leert men direct hetgeen 
ook kan worden gebruikt voor het bijsturen van toekomstige plannen. Deze manier van werken kan 
in het begin onwennig zijn, maar met behulp van coaching kan deze werkwijze ook in uw organisatie 
worden opgezet en kunnen medewerkers worden geholpen met het uitvoeren van hun rol binnen 
team en het nemen van eigen verantwoordelijkheid daarin. Vaak leidt dit tot oprecht en duurzaam 
gemotiveerde projectmedewerkers die willen gaan voor het gezamenlijke resultaat en met 
verrassend goede ideeën komen om dat te behalen.   
 
Door stap voor stap te gaan richting het uiteindelijke resultaat en de resultaten die tussentijds 
worden behaald te delen binnen de organisatie motiveert dit de projectmedewerkers om de 
ingeslagen koers te vervolgen en maakt het ook de andere medewerkers enthousiast.  
 
Dit enthousiasme moet ook door de directie worden opgepakt. Juist gedurende het project kan 
interesse en support vanuit de directie een positieve uitwerking hebben op de betrokkenheid van 
medewerkers en dat draagt bij aan de borging op langere termijn. Het ontbreken van deze support 
kan voeding geven aan eventueel aanwezige weerstand die het draagvlak voor de projectinitiatieven 
kan ondermijnen. Een ervaren coach wijst u op deze risico’s en adviseert u in uw directierol hoe u 
hiermee om kunt gaan. 

Coaching bij het uitbreiden, aanpassen of vereenvoudigen van uw ICT landschap 

Initiatieven om uw visie op klantgericht ondernemen te realiseren in de dagelijkse praktijk, hebben 
dikwijls gevolgen voor uw huidige ICT landschap. Het verbeteren, uitbreiden of vernieuwen van 
functionaliteit ten behoeve van uw klanten vraagt om een kritische blik gericht op uw bestaande 
applicaties en hun onderlinge samenhang. Kunnen uw bestaande applicaties de gevraagde 
functionaliteit leveren, welke aanpassingen zijn hiervoor nodig, hoe beïnvloeden deze aanpassingen 
de onderlinge samenhang van uw applicaties en - ook niet onbelangrijk - is uw infrastructuur in staat 
deze aanpassingen te faciliteren? Een passende ICT ondersteuning zorgt natuurlijk niet voor een 
klantgerichte organisatie, maar kan deze wel ondersteunen en een impuls geven in de goede 
richting. Intuïtieve gebruiksmogelijkheden, eenmalige invoer en hergebruik van gegevens, 
gemakkelijk te ontsluiten data die tegelijk weer goed kan worden beveiligd, het zijn allemaal factoren 
die van invloed zijn op keuzes die u binnen uw eigen ICT landschap maakt of nog gaat maken.  
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Complexe vraagstukken waarbij een toekomstgerichte lange termijn visie de acties moet aansturen 
en niet andersom. Een prachtige tool of een fantastische applicatie kan geen doel op zich zijn, maar 
moet beantwoorden aan een vraag vanuit de visie, uw organisatie daarin optimaal ondersteunen en 
moet ook blijven passen in het geheel. Een coach kan een sparringpartner zijn als het gaat om keuzes 
die u moet maken ten aanzien van uw ICT landschap en heeft ervaring met de samenhang van 
verschillende applicaties. Een review op uw bestaande ICT landschap en adviezen voor mogelijk 
verbeteringen daarin behoort ook tot de mogelijkheden. 

Selectie van een nieuwe applicatie 
Als blijkt dat de vraag niet of niet op de goede manier met bestaande applicaties kan worden 
ingevuld, dan kan een selectietraject worden gestart naar een aanvullende of vervangende 
applicatie. Hoewel de nadruk zou moeten liggen op de ondersteuning van de focusgebieden die 
vanuit de vertaling van uw visie naar voren zijn gekomen, gaat in de praktijk vaak teveel aandacht uit 
naar de techniek. De coach kent deze valkuilen en weet ook welke technische aspecten juist wel de 
aandacht verdienen en kan daarin adviseren.  
 
Kritisch is ook de scope waarbinnen de selectie plaatsvindt. Deze kan enerzijds teveel omvatten, 
waardoor systeemoplossingen alleen na omvangrijke aanpassingen hieraan kunnen beantwoorden. 
Een te beperkte scope heeft het gevaar in zich dat essentiële functionaliteit niet wordt meegenomen 
en na implementatie door gebruikers wordt gemist. Daarbij is het raadzaam om bij het bepalen van 
de scope zowel naar de behoefte op korte termijn te kijken als ook in te spelen op de verwachte 
ontwikkelingen op middellange termijn. De coach heeft ervaring met selectietrajecten en kan deze 
ervaring inzetten om u te adviseren in uw eigen selectietraject en u in de goede richting te helpen 
door van afstand te kijken en u scherp te houden in uw keuzes door te vragen en te spiegelen en 
steeds weer terug te grijpen naar de oorspronkelijke visie die aan de keuzes ten grondslag hoort te 
liggen.  

Coaching bij implementatie van een Frontoffice/CRM applicatie 
Een specifieke uitbreiding van uw ICT landschap betreft de implementatie van een nieuwe 
frontoffice/CRM applicatie. Een FO/CRM applicatie beantwoordt de vraag naar een inzichtelijk en 
uniform klantbeeld en kan een brug vormen tussen uw klantcontacten en uw bestaande backoffice 
applicatie. Meestal bevat een FO/CRM applicatie functionaliteit voor het gestructureerd 
ondersteunen van uw marketingactiviteiten en uw sales- en serviceproces. Voor een optimale 
ondersteuning van uw processen is het van belang dat de applicatie juist en passend wordt 
geïmplementeerd.  
 
De implementatie van een FO/CRM applicatie hoort een goede balans te zijn tussen Wat de 
organisatie wil en Wat de applicatie kan. Hier komen business en ICT hier bij elkaar en vindt de 
vertaalslag plaats van wensen vanuit de business naar een systeemtoepassing .  
 
Een inmiddels beproefde manier om deze vertaalslag te maken is om samen met de coach het 
opstellen van een CRM Blauwdruk, en daarmee vervolgens het implementatietraject te starten. In de 
CRM Blauwdruk is het volgende beschreven: 
 

 De organisatorische en systeemtechnische uitgangspunten en tevens afbakening die de 
kaders vormen waarbinnen de implementatie plaatsvindt; 

 Plaatsbepaling van de FO/CRM applicatie binnen het gehele ICT landschap en beschrijving 
van de relevante interfaces met aangrenzende applicaties die gerealiseerd moeten worden; 
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 Definitie en beschrijving van de uniforme processen die geïmplementeerd gaan worden 
inclusief een vertaling naar functionaliteit in de applicatie, gewenste autorisatie, datamodel 
en benodigde interfaces; 

 Benoeming van risico’s en randvoorwaarden die van toepassing zijn en noodzakelijke 
maatregelen ten behoeve van de organisatorische en technische implementatie; 

 Beschrijving van de fases waarin de implementatie wordt gerealiseerd; 

 Realisatie van de implementatie via Prototyping, testen en gebruikersacceptatie; 

 Plan voor de ingebruikname, de opzet van werkinstructies en de definitieve livegang. 
 
De CRM Blauwdruk dient tevens als basis voor de benodigde systeemconfiguratie en indien 
noodzakelijk de technische Blauwdruk daarvoor en als basis voor de ontwikkeling van de benodigde 
interfaces. 
 
Samenwerking tussen business en ICT is bij de implementatie essentieel en de coach spreekt dan ook 
de taal van beide en is in staat de verbinding te leggen en de wederzijdse belangen samen te voegen.  
 
Het opstellen van de CRM Blauwdruk is een specialisme dat niet iedere projectleider beheerst. Een 
coach kan hierbij ondersteunen met specialistische kennis door te adviseren en te reviewen. De 
projectmatige realisatie van de inhoud van de blauwdruk is juist wel het specialisme van de (intern) 
projectleider. In deze fase kan goed  samenspel tussen coach en projectleider tot de juiste resultaten 
leiden. 

Coaching bij het opzetten van een beheerorganisatie 

Essentieel voor het kunnen borgen van klantgerichte initiatieven die gepaard gaan met 
systeemoplossingen is de opzet van een beheerorganisatie. In de praktijk krijgt dit veelal te weinig 
aandacht en dat is jammer, want het daadwerkelijke rendement van klantgerichte initiatieven zit 
maar beperkt in de projectfase en juist grotendeels in de verankering van deze initiatieven in de 
dagelijkse praktijk.  
 
Goede gebruikersondersteuning bij het aanleren van de vernieuwde werkwijzen en het 
systeemgebruik daarbij schept vertrouwen bij medewerkers en helpt bij het wegwijs maken van 
nieuwe medewerkers. Het gaat zeker in het begin allemaal niet vanzelf, maar is een continue proces 
zodat iedereen binnen de organisatie weet wat er van hen wordt verwacht, hoe de klantprocessen 
verlopen en hoe de systemen daarbij ondersteunen.  
 
Een goed opgezette beheerorganisatie kan tevens als katalysator werken doordat naast 
gebruikersondersteuning en zorg voor het draaiend houden van systemen ook voorstellen voor 
verbetering gestructureerd worden opgepakt, beoordeeld en doorgevoerd worden. Juist de 
verbetervoorstellen die vanuit de dagelijkse praktijk worden aangedragen zorgen ervoor dat de 
systeemondersteuning blijvend wordt geoptimaliseerd voor het onderhouden van waardevolle 
klantrelaties, de efficiency waar mogelijk verder wordt vergroot en de medewerkertevredenheid op 
dit vlak kan groeien. Nauwe betrokkenheid van medewerkers bij de doorontwikkeling van 
systeemoplossingen is belangrijk en een goede beheerorganisatie geeft aan deze medewerkers 
gehoor door serieuze opvolging en terugkoppeling van vragen, ideeën of problemen. 
 
Een bekende valkuil is dat pas over een beheerorganisatie wordt gesproken in de slotfase van een 
project op het moment dat verankering in de processen van de organisatie aan de orde is. Het 
opzetten van een beheerorganisatie kost echter enige tijd en bovendien worden op deze manier de 
voordelen gemist van het vormgeven van de beheerorganisatie in de projectfase.  
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Door de opzet van de beheerorganisatie al vanaf het begin structureel op de projectagenda te zetten 
wordt hiermee rekening gehouden in de projectplannen. Daarnaast kunnen medewerkers die de 
beheerorganisatie vorm gaan geven vroegtijdig bij de ontwikkelingen worden betrokken en leren van 
de ervaringen binnen het project en de achtergrond van bepaalde keuzes.  
 
De coach heeft ervaring met het opzetten van een beheerorganisatie en kan u adviseren en 
ondersteunen bij het opzetten ervan, zodat u vroegtijdig de continuïteit van de gekozen 
systeemoplossing kunt waarborgen en uw investering  in klantgericht ondernemen ook op de langere 
termijn rendement oplevert. 

Nieuwsgierig geworden?  
We kunnen ons voorstellen dat u enkele van de beschreven situaties herkent vanuit uw eigen 
organisatie of dat u verwacht dat het binnenkort gaat gebeuren en zetten daarom de voordelen van 
de inzet van coaching nog even voor u op een rij.  
 

 Toegang tot de ruime kennis van en ervaring met het opstellen en realiseren van een visie op 
klantgericht ondernemen, zonder dag in dag uit iemand te moeten inhuren;  

 Ondersteuning van uw eigen medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden in 
plaats van uit handen nemen van die werkzaamheden, waardoor de interne kennis 
toeneemt, medewerkers kunnen groeien in hun rol, borging in de dagelijkse praktijk beter 
wordt gewaarborgd en acceptatie van de verandering vergroot; 

 Ondersteuning van een coach bij de projectorganisatie en uitvoering van deze projecten 
zorgt voor een voortdurend scherpe blik op en advies over de borging van de 
projectinitiatieven in de dagelijkse praktijk en het gelijktijdig organiseren van een 
beheerorganisatie;  

 Zeer efficiënte tijdsbesteding en kostenbesparing door gebruik van moderne media waar 
mogelijk, in combinatie met fysieke aanwezigheid waar nodig, zodat reistijd (en files) wordt 
beperkt, interne kosten worden bespaard en toch een goede bereikbaarheid kan worden 
gerealiseerd; 

 Een coach kan een klankbord en een spiegel zijn, die ver genoeg afstaat van uw eigen 
organisatie om zich te verwonderen en zich zaken af te vragen en toch dichtbij genoeg voor 
het opbouwen van een vertrouwensband met u en uw medewerkers.   

Wij zijn ook graag úw coach! 
Als uw interesse is gewekt en u nieuwsgierig bent geworden naar de mogelijkheden om coaching in 
te kunnen zetten in uw organisatie, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Coaching is geen 
vastomlijnde dienst, maar de invulling kan flexibel worden afgestemd op de aard van uw hulpvraag, 
de personen die gecoacht willen worden en de tijdsspanne van de gewenste ondersteuning.  
 


