
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 
 

Introductie  
Het Coachnetwerk van de Universiteit Utrecht is een platform dat coaches, studenten en jonge 

alumni bij elkaar brengt. Het Coachnetwerk faciliteert de kennismaking met een ervaren alumnus 

die zijn of haar inzichten, zowel persoonlijk als zakelijk, met jou wil delen om je te helpen met het 

maken van bepaalde keuzes of bijvoorbeeld de oriëntatie op de arbeidsmarkt. Door het 

persoonlijke karakter van het Coachnetwerk geniet je advies op maat, afgestemd op jouw 

persoonlijke situatie, vragen en talenten.  

 

Het Coachnetwerk: 

• faciliteert ondersteuning en inzichten naast het academische curriculum; 

• ondersteunt je in het maken van belangrijke keuzes op het gebied van opleiding en werk;  

• helpt je met het definiëren van jouw ambities en plannen; 

• begeleidt je in het realiseren van je doelen en dromen; 

• geeft je de kans om te leren van de ervaringen en inzichten van professionals;  

• en vergroot je zakelijke netwerk. 

 

Inzichten van ervaren alumni 

Het Coachnetwerk brengt je in contact met een coach die je graag wil helpen met jouw vragen en 

keuzes. Maar wat wil je precies weten? En wat wil je eigenlijk bereiken? Een coach helpt je met 

persoonlijke dan wel zakelijke keuzes en deelt zijn of haar ervaringen en inzichten. Door ideeën uit 

te wisselen kunnen jullie beiden nieuwe inzichten opdoen. In deze handleiding wordt geschetst wat 

je kunt verwachten, wat er van jou verwacht wordt, hoe je het (eerste) contact legt en welke 

onderwerpen je met jouw coach kunt bespreken.  

 

  

 

 

"Coaching heeft mij enorm geholpen in mijn persoonlijke- en professionele 

ontwikkeling. Het heeft mij geleerd om abstracte doelstellingen concreet te 

maken door bewust te worden van welke invloed mijn handelswijze heeft op 

anderen."  

- Mark van Hoeke, coachee 

 

 

  

 

 

"Bij coaching zul je niet per se hét antwoord vinden. Wel krijg je een stimulans 

om na te denken over én open te staan voor de mogelijkheden die op je pad 

komen." 

- Marije Bakker, coachee 

 

 

 

 

 



 
 

Wat wordt er van jou, als coachee, verwacht?  

• Sta open voor constructieve feedback en nieuwe inzichten;   

• Toon initiatief in het uitnodigen van jouw coach en het plannen van de eerste afspraak; 

• Nodig je coach met een open houding op een professionele en respectvolle manier uit; 

• Bereid je goed voor en bepaal wat je eigenlijk wilt weten of leren (zie 

Gespreksvoorbereiding en Opdrachten ter voorbereiding). 

 

Een coachtraject is gebaseerd op vertrouwen en wederzijds respect. Waardeer de moeite en tijd 

die een coach voor je neemt en zorg ervoor dat je goed voorbereid het gesprek ingaat. Evalueer 

na het gesprek, samen of alleen, de uitkomsten en schrijf je leerdoelen op. Geef je coach ook 

feedback op zijn coaching-kwaliteiten en geef aan hoe jij zelf graag gecoacht wilt worden.  

 

In overleg met de coach geef je zelf het coachtraject vorm. Dit betekent dat je afspraken maakt 

over het medium van contact en de frequentie. Je kunt bijvoorbeeld tweewekelijks Skypen of elke 

maand een kop koffie drinken. De eerste ontmoeting staat in het teken van kennismaken (zie ook 

de ideeën voor gespreksonderwerpen en de voorbereidende opdrachten) en het concretiseren van 

de coachvraag. Afhankelijk van de coachvraag en jullie verwachtingen, bepalen jullie samen 

hoeveel sessies nodig zijn om de vraag te beantwoorden. Na afloop van het coachtraject kun je 

online een evaluatieformulier invullen voor het verbeteren van het Coachnetwerk.  

 

Wat mag je van een coach verwachten?   

• Een coach daagt je uit om zelf te zoeken naar antwoorden en keuzes te maken. Met andere 

woorden; niet alle antwoorden worden aangereikt;  

• Een coach deelt zijn ervaringen het gebied van educatie, werk, carrièremogelijkheden, 

bedrijfscultuur, werk-privé balans en timemanagement met jou; 

• Een coach daagt je uit om uit je comfortzone te komen;  

• Een coach is positief en focust op jouw leerpunten;  

• Een coach helpt je bij het opstellen en behalen van je (coach)doelstellingen.  

 

Een coach biedt geen financiële steun of concrete baan noch heeft een antwoord op al jouw 

vragen. Soms moet je zelf tot bepaalde inzichten komen en een coach zal je helpen de juiste 

richting in te sturen. Het is belangrijk dat je duidelijk aangeeft wat je van jouw coach verwacht, 

zodat hij of zij daar invulling aan kan geven.  

 

  

 

 

“Ik heb een alumnus getroffen met veel kennis en ervaring in mijn vakgebied. 

Het contact met een coach geeft me een beter beeld van hoe het is om 

afgestudeerd te zijn. Omdat ik deze mensen niet in mijn eigen netwerk heb is het 

Coachnetwerk heel nuttig.” 

- Melike Peterson, coachee 

 

 



 
 

Hoe kies je de juiste coach?  

In het online netwerk kun je zien welke coaches beschikbaar zijn voor coaching. Je kunt een coach 

selecteren op basis van je persoonlijke voorkeuren of coachvraag;  

• als je twijfelt over je masterkeuze, kies dan een coach met dezelfde studieachtergrond of 

juist een coach met een studieachtergrond waar je over twijfelt; 

• als je de carrièremogelijkheden wil bespreken, kies dan voor een coach die werkt bij een 

bedrijf of branche van je interesse; 

• maak gebruik van de zoekfunctie om te zien welke coaches ervaring hebben met jouw 

vraagstuk of in de branche van jouw interesse werkzaam zijn. 

 

Hoe leg je het eerste contact?  

Als coachee word je verwacht het eerste contact te initiëren, maar een coach kan ook contact met 

jou opnemen. Nadat de coach jouw coachverzoek heeft geaccepteerd stuur je de coach een e-mail 

over je coachvraag. Hiervoor kun je onderstaande voorbeeldmail gebruiken of zelf een e-mail 

schrijven. Zorg er in ieder geval voor dat je e-mailadres niet is afgeschermd zodat je e-mail niet in 

de spam belandt. Houd er rekening mee dat coaches vaak vele (werk)e-mails op een dag 

ontvangen en daardoor vaak niet direct of binnen een dag op je e-mail kunnen reageren. Als je na 

vijf werkdagen nog geen reactie hebt ontvangen, kun je ervoor kiezen desbetreffende coach een 

vriendelijke reminder te versturen.  

 

Voorbeeld e-mail: 

Geachte [heer/mevrouw] [achternaam invullen],  

 

Bedankt voor uw acceptatie van mijn coachverzoek. Ik hoop dat u mij kunt helpen met [coachvraag kort 

omschrijven].  

 

Ik zou graag een eerste afspraak met u inplannen om kennis te maken, mijn coachvraag bespreken en het 

coachtraject vorm te geven. Wilt u mij laten weten wanneer u beschikbaar bent voor, bij voorkeur, een 

[mediumvoorkeur voor afspraak invullen – bijvoorbeeld telefonische afspraak, persoonlijke ontmoeting of 

skype-gesprek]? 

 

Mijn contactgegevens zijn:  

E-mailadres: [e-mailadres invullen] 

Telefoonnummer: [telefoonnummer danwel skypenaam invullen] 

LinkedIn: [link naar je linkedin-pagina kopiëren] 

 

Bij voorbaat dank voor uw tijd en moeite. Ik kijk er naar uit om van u te horen en u in de nabije toekomst te 

ontmoeten.  

 

Met hartelijke groet,  

 

[Naam invullen] 

 

 



 
 

Aanmeldproces  
Aanmelden voor het Coachnetwerk kan via de website www.uu.nl/coachnetwerk. Je wordt dan 

doorverwezen naar de pagina www.dwillo.nl/uucoachnetwerk. In overleg met de coach geef je zelf 

het coachtraject vorm. Normaliter bestaat het coachtraject uit drie fasen: 

1. Match! 2. Kennismaking 3. Kennisdeling  

Meld je gemakkelijk en snel 

aan voor het Coachnetwerk 

(met behulp van LinkedIn). 

Geef je voorkeuren, zoals 

achtergrond, interesses of 

werkervaring, voor de ideale 

match aan. 

Je kiest een coach op basis 

van je voorkeuren en 

coachvraag. Nodig je coach of 

coachee uit voor een 

kennismaking per mail, Skype, 

koffie of lunch. Kies wat het 

beste bij jou past. 

Het netwerk begint bij jou en 

je coach. Deel je vragen, 

ervaringen en gedachten met 

elkaar zodat jullie beiden 

kunnen profiteren van nieuwe 

inzichten en ideeën. Deel je 

ervaringen ook met anderen 

om het netwerk te vergroten. 

 

Stappenplan van registratie tot advies 

In 7 stappen van registratie tot het selecteren van een coach en het plannen van een afspraak.  

 

Registreren 

1. Meld je aan via de blauwe “registreer” button rechtsboven  

2. Vul je e-mailadres in, kies een wachtwoord en geef aan of je een coach of coachee zoekt 

3. Vul je profiel gemakkelijk in met behulp van LinkedIn (of eventueel handmatig) 

4. Activeer je profiel door te klikken op de activatie link in de e-mail  

 

Matching 

5. Zoek in de database jouw coach of coachee op basis van de suggesties, zoekfilters en 

uitgebreide profielinformatie. Zorg ervoor dat je, als coach jouw kwaliteiten en als coachee 

jouw coachvraag, duidelijk formuleert zodat je makkelijk te vinden bent. Lees ook de tips 

over het selecteren van een coach (zie Hoe kies je de juiste coach?). 

6. Stuur een kennismakingsverzoek naar de coach of coachee van je keuze. Als je verzoek 

geaccepteerd wordt, ontvang je een uitnodiging met contactgegevens om een afspraak in 

te plannen. Als je verzoek geweigerd wordt, bijvoorbeeld omdat de coach niet in staat is 

om je te helpen bij het beantwoorden van de coachvraag of niet beschikbaar is, kun je 

gewoon in de database verder zoeken naar een andere coach(ee).   

N.B. Afhankelijk van je beschikbaarheid en wensen kun je meerdere contacten leggen 

en/of je netwerk via het Coach Netwerk verder uitbreiden.   

 

Actie: Kennismaken en kennisdelen  

7. De coach en coachee spreken samen een datum en tijd af om elkaar te spreken of elkaar 

te ontmoeten. In overleg bespreek je de doelstellingen, wederzijdse verwachtingen en het 

vervolgtraject (aantal keren dat je elkaar gaat ontmoeten etc.).  

 



 
 

Gespreksvoorbereiding  
Het eerste gesprek bestaat voornamelijk uit een kennismaking. Ter voorbereiding op het gesprek 

kun je een aantal vragen (zie Gespreksonderwerpen) en opdrachten maken (zie Opdrachten ter 

voorbereiding).  

 

Gespreksonderwerpen 

Wellicht heb je één of meerdere vragen voor de coach. Probeer, in de voorbereiding op jullie 

ontmoeting, helder te krijgen welke coachvraag voor jou het belangrijkste is. Het invullen (in 

kernwoorden) van onderstaande vragen kan je helpen in de voorbereiding: 

     

Wie ben je (achtergrond, studiekeuze, interesses)? 

 

 

Wat is je coachvraag, met andere woorden; wat wil je graag leren, ontdekken of beslissen? Welke 

problemen wil je tackelen?  

 

 

Wat verwacht je van het coachtraject?  

 

 

Hoe wil je het coachtraject graag vormgeven (bijvoorbeeld frequentie en medium van contact)? 

 

 

Hoe bevalt/beviel je studie(keuze) aan de Universiteit Utrecht en hoe vormt dit jouw ervaringen? 

 

 

Heb je al werkervaring opgedaan? En zo ja, waar en in welke functie?  

 

 

Wat interesseert je en wat zijn je hobby’s? 

 

 

Waarom heb je je ingeschreven voor het Coachnetwerk? 

 

 

Wat zijn je (kern)kwaliteiten? (Maximaal vijf)  

 

 

Wat zijn je verbeterpunten/valkuilen? (Maximaal vijf)  

 

 



 
 

Waar ben je trots op en waarom? 

 

 

Waar heb je spijt van en wat heb je daarvan geleerd? 

 

 

Waar wil je over vijf jaar staan?  

 

 

Wat zijn voor jou belangrijke elementen bij het kiezen van een baan/bedrijf? 

 

 

Wat zijn jouw drijfveren? Wat is je ambitie? 

 

 

Wat of wie inspireert jou en waarom? 

 

 

Tegen welke dingen loop je nu aan? Wat gaat er niet zo goed? 

 

 

Overige vragen/opmerkingen die je vraag wilt bespreken: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Opdrachten ter voorbereiding   

Deze opdrachten en theorieën kun je gebruiken om je coachvraag te formuleren en jouw 

kernkwaliteiten te ontdekken. Op deze manier ga je goed voorbereid het coachtraject in.  

  

SMART-doelstellingen formuleren   

Om een concreet resultaat te behalen is een concrete doelstelling noodzakelijk. Doelstellingen zijn 

daarom meer dan alleen een droom of wens en worden idealiter SMART opgesteld. SMART doelen 

stellen betekent:  

S Specificiek Specificeer het doel duidelijk en concreet tot een waarneembare actie, 

gedrag of resultaat. Vragen als “wat”, “wie” en “waarom” staan centraal.  

M Meetbaar Kwantificeer de doelstelling met een getal, bedrag of percentage.  Bepaal 

de methode of procedure om de doelstelling te kunnen bereiken en stel het 

beginpunt (de zogenaamde nulmeting) vast.    

A Acceptabel Denk na over verschillende belangen: Wil je deze doelstelling individueel 

behalen en/of is er draagvlak bij anderen voor deze doelstelling dan wel de 

ondersteuning van het behalen van de doelstelling. En waarom wil je deze 

doelstelling behalen? De doelstelling moet uitnodigen tot actie.  

R Realistisch Is de doelstelling ook haalbaar? Zet de doelstelling om in actiepunten die 

concreet en behapbaar zijn. Een onbereikbaar doel motiveert niemand.  

T Tijdgebonden De “wanneer”-vraag schept een duidelijk kader: wanneer beginnen de 

activiteiten en wanneer zijn deze afgerond? Wanneer is het doel bereikt?  

 

Probeer jouw doelstelling SMART te formuleren en na te denken over deze elementen van jouw 

coachvraag. Wat is jouw SMART-coachvraag?  

 

 

 

Kernkwaliteiten en valkuilen 

Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten, maar ook zijn verbeterpunten. Elke kwaliteit kan doorslaan 

in een valkuil en het is de kunst om deze valkuilen op tijd te herkennen en daarmee om te leren 

gaan. Daniel Offman ontwikkelde voor de menselijke eigenschappen het kernkwadrant:  

• Kernkwaliteit: Een specifieke eigenschap waarin je uitblinkt en die de jou kenmerkt. Dit 

maakt je tot wie je bent;   

• Valkuil: Als je doorschiet in je kwaliteit kan dit negatieve bijklanken hebben; met andere 

woorden dit is de andere kant van de medaille;   

• Allergie: Een valkuil van een ander die bij jou irritatie oproept. Jouw reactie op dit gedrag 

is een allergie wat vaak te maken heeft met jouw persoonlijke kwaliteiten;    

• Uitdaging: De kwaliteit die de allergie veroorzaakt vormt een belangrijk ontwikkelpunt.  

 

Een voorbeeld is de kernkwaliteit ‘daadkracht’ welke in het heetst van de strijd ook ervaren kan 

worden als ‘drammerig’ (valkuil). De uitdaging is ‘geduld’ te hebben, zodat de daadkracht niet 

afhankelijk is van het doordrammen. Mensen die zelf erg daadkrachtig zijn, hebben vaak een 



 
 

allergie voor ‘passiviteit’, met andere woorden; mensen die niet daadkrachtig optreden zoals zij 

zelf wel zouden doen. 

 

             
 

Probeer voor jezelf het kernkwadrant in te vullen (voor maximaal vijf kwaliteiten):  

 

             
 

Bespreek jouw kernkwadrant(en) met je coach en vraag hem of haar naar zijn advies. 

  

 

Contact  

 

Heb je vragen of opmerkingen over het Coachnetwerk? Neem dan contact op door een e-mail te 

sturen naar coachnetwerk@uu.nl of telefonisch via +31(0)30 253 8978. Heb je technische vragen 

over het online platform? Stuur dan een e-mail naar support@dwillo.com.  

 

 


