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Als coach is aandacht je belangrijkste 
instrument. Lichaamsbewustzijn is een 
voorwaarde voor volledige aandacht in 
je gesprekken. Het maakt dat je optimaal 
kunt waarnemen, luisteren en spreken.

Hoe zorg jij ervoor dat je met je aandacht 

helemaal aanwezig bent in je coachings-

gesprekken? De kwaliteit van je aandacht 

bepaalt je functioneren als coach en nodigt 

tegelijk je coachee uit om volledig aanwezig 

te zijn. Door aandachtig waarnemen, luiste-

ren en spreken wordt je lichaam een anker 

voor aandacht. 

1 Aandachtig waarnemen
Aandachtig waarnemen kun je oefenen 

door je zintuigen te trainen. Word je ervan 

bewust waar jij je informatie vandaan haalt: 

ben je iemand die veel ziet, hoort, voelt 

of zelfs ruikt? We hebben allemaal onze 

voorkeurszintuigen. Door in gesprekken 

aandacht te besteden aan de zintuigen die 

minder geoefend zijn, worden ze geleidelijk 

wakker, zodat je meer informatie krijgt. Zin-

tuigelijke waarnemingen spreken zonder 

woorden: is deze persoon oprecht, is hij 

zeker van zijn zaak, wat is de volgende stap, 

is dit de juiste beslissing? Bewuste waarne-

ming zorgt bovendien voor een gevoel van 

energie, levendigheid en vitaliteit, die zowel 

jou als je coachee ten goede komt.

2 Aandachtig luisteren
Diep luisteren doe je met je hele lichaam. 

Een aandachtige luisteraar luistert niet 

alleen met zijn oren, maar ook met hart, 

buik en zijn hele wezen. Door bewust te 

ervaren wat er gebeurt in je lichaam tijdens 

een coachingsgesprek ben je minder gericht 

op oordelen. Je bent helemaal aanwezig bij 

je coachee, terwijl je tegelijk opmerkt wat er 

in je omgaat. Waar in je lichaam resoneert 

het gesprek? Voel je je hart, je hoofd, of zijn 

er andere plekken die signalen geven? Dat 

kan van moment tot moment in het gesprek 

verschillen. Vertel je coachee over je luister-

ervaring. Jouw aandachtige luisterhouding 

helpt bovendien je coachee of het team dat 

je coacht om dieper te luisteren. 

3 Aandachtig spreken 
Aandachtig waarnemen en diep luisteren 

maken dat je kunt spreken met aandacht. 

Een waarachtige spreker bedenkt niet wat 

er gezegd moet worden, maar laat de woor-

den vanzelf ontstaan. Ze komen voort uit de 

verbinding met hoofd, hart en buik. Je kunt 

die momenten in je coaching herkennen als 

je wordt verrast door je eigen woorden. Je 

zegt wat ertoe doet, zonder erover na te 

denken. Je zwijgt waar dat passend is. Dat is 

waar je coachee voor komt: voor die waar-

achtige en unieke spiegel die jij belichaamt.

Opmerking: in welke situaties ben jij als 

coach geneigd je aandacht te verliezen? Dat 

zijn informatieve momenten! Als je getraind 

bent om helemaal aanwezig te zijn en je 

merkt dat je aandacht toch afdwaalt, kan 

het zijn dat je coachee iets vertelt dat niet 

relevant is voor zijn of haar leervraag.
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