
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voorkomen van verzuim en ongewenst verloop? 

Verkrijgen en behouden van gemotiveerde werknemers ? 

Goed werkgeverschap? 

Het begint met inzicht in de ambities, vragen en zorgen van de individuele werknemer. Dit krijg je door regelmatig 

met de werknemer te spreken. Door dóór te vragen en de werknemer te laten praten. Door vervolgens te 

bespreken wat mogelijk is, verwachtingen te managen, te adviseren en afspraken na te komen. Door in 

vervolggesprekken terug te komen op de ambities, zorgen en vragen van de werknemer en wat daarover 

afgesproken is. Door te evalueren en indien nodig bij te stellen. 

Dit vraagt veel tijd. En specifieke vaardigheden en kennis van coaching technieken. En het vraagt vertrouwen, het 

gesprek moet als veilig ervaren worden. Deze factoren zijn niet altijd in voldoende mate binnen de organisatie en bij 

elke leidinggevende beschikbaar. Een externe coach is dan een goede oplossing. 

 

 

 

 

 

 

 

                           

     De oplossing? Kies de beste Coach 

Kies de beste Coach is een digitaal platform waar tientallen gekwalificeerde 

(loopbaan)coaches bij aangesloten zijn. Je maakt als werkgever afspraken met Kies 

de beste Coach over doel,  duur en kosten van de coaching en het gewenste profiel 

van de coach. Je werknemer(s) kunnen een keuze maken uit de coaches die aan die 

wensen voldoen, voor hun specifieke coachvraag. Het opzetten van een coachpool 

via Kies de beste Coach is ook mogelijk. 

Kies de beste Coach is een ervaren en betrouwbare partij, waarmee je de 

afspraken maakt, die de communicatie en facturatie regelt en die zorgt voor 

gekwalificeerde coaches met diverse specialisaties. Voor elke coachvraag. 

 

                     

                               Maar waar vind je die coach? 

Coaches genoeg, dat is niet het probleem. Of eigenlijk wel. Want hoe zorg je 

voor kwaliteit en continuïteit als iedereen zichzelf coach mag noemen? Hoe 

zorg je dat je een gekwalificeerde coach krijgt en hoe zorg je voor continuïteit 

van de coaching bij ziekte van de coach of als deze toch niet bevalt? 

En dan de keuze… hoe vind je de coach die het beste kan helpen bij de vraag? 

Een vraag die over het waarmaken van ambities kan gaan, maar ook over het 

omgaan met stress of conflicten? 

Wie de beste coach is hangt af van de werknemer en diens vraag. Dit leidt tot 

de inzet van verschillende coaches voor verschillende werknemers en het 

regelen van die inzet is tijdrovend en complex. Denk bijvoorbeeld aan het 

toetsen van de kwaliteit van de coach, diens ervaring met de vraag en 

vervolgens onderhandelingen over inzet en betaling .  

 

 

                    

Externe coach 

Een externe coach is de 

oplossing.  

Die biedt namelijk: 

• Kennis op het gebied van 

effectieve coaching 

technieken 

• Ervaring met de specifieke 

vraag van de individuele 

medewerker 

• Empathisch vermogen, 

objectiviteit en veiligheid, het 

gesprek is vertrouwelijk 

• Tijd 

• Ervaring met het betrekken 

van de leidinggevende en/of 

HR op het juiste moment en 

op de juiste wijze 

(bijvoorbeeld in een 

driegesprek). 

 

 

Meer weten? 

www.kiesdebestecoach.nl 

info@kiesdebestecoach.nl 

      

        

http://www.kiesdebestecoach.nl/
mailto:info@kiesdebestecoach.nl


                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor wanneer je een coach zoekt op het gebied van: 

 

• Re-integreren vanuit ziekte 

• Verkennen van loopbaanmogelijkheden 

• Outplacement 

• Voorkomen van en omgaan met stress en burn-out 

• Starten van een eigen bedrijf 

• Ander loopbaanvragen 

 

 

 

 

 

 
 

Een coach die voldoet aan jouw eisen  

Je kunt eenvoudig tientallen 

zelfstandige loopbaancoaches 

vergelijken en zo de coach kiezen die: 

• je het beste kan helpen met het 

loopbaanvraagstuk; 

• op basis van de criteria die jij 

belangrijk vindt (zoals 

bijvoorbeeld de kosten van de 

coaching door deze coach en de 

reviews die deze coach 

gekregen heeft van andere 

mensen die gecoacht zijn door 

deze coach); 

• op korte termijn ruimte heeft 

voor een vrijblijvende en gratis 

kennismaking. 

 

 

Een goede en ervaren 

coach 

Je weet zeker dat de coach 

van je keuze een goed 

opgeleide en ervaren coach 

is, alle coaches op Kies de 

beste Coach zijn namelijk 

geselecteerd op een aantal 

kwaliteitseisen, zoals 

relevante opleiding en 

training, aantal jaren ervaring 

als coach en certificering. 

De kwaliteit van de coach is 

daarmee gegarandeerd. 

Mocht je toch niet tevreden 

zijn, dan kun je van coach 

wisselen. 

 

 

Een eerlijk en transparant 

platform  

Kies de beste Coach is een 

transparant en eerlijk platform: de 

coaches die je getoond worden zijn 

uitsluitend geselecteerd aan de hand 

van jouw criteria. 

We zijn open over alles, zeker ook de 

tarieven. Zo betaal je als particulier 

géén kosten om gebruik te maken 

van het platform. En de coach betaalt 

het platform ook niet.  

        

 


