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Coach voor bèta's: Joke Tacoma
In eenthemanummerover techniekmag de invalshoekvan de coachniet
ontbreken.Wat zijn de problemenwaar bèta'szoaltegenaanlopenin hun werk en
hun privéleven?JokeTacomais de enigecoachvoor bèta'sdie zowelchemicusals
psycholoogis. Zij is lid van de afdelingRotterdam.
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Doormijntweedebaanbij Philips
benik coachgeworden.
lk werkteop
de afdelingResearch
& development
vandelntegrotedcircuit-fabriek.
Doorderecessie
slootdiefabriekin r99o.lk hebgebruik
gemaakt
van
de outplacementmogelijkheid
diewe kregenaangeboden.
Datwasde
eerstekeerdatikechtgingnadenken
overmijnloopbaan.
lkdachtaltijd
datje de restvanjelevenchemicus
zouwordenalsjescheikunde
had
gestudeerd,
maarerzijnnatuurlijk
meermogelijkheden.
In het outplacementtraject
bedachtik, dat ik op middellange
termijn
auditorwildewordenen op langetermijnloopbaancoach,
zoalsmijn
begeleider
vanhet outplacementbureau.
In r993werdik auditorbij
Lloyd'sRegister
entoetsteorganisaties
op denormen
voorkwaliteits(150gooo)en veiligheidsmanagement
(VCA).
management
Dathebik
jaargedaan
negen
en hetwaseengoedevoorbereiding
op mijnwerk
alscoach.lk heb,zekerin hetbedr'rjfsleven,
allemogel'1jke
functiesgezienenduizenden
geihterviewd.
managers
Datisdebasisvoordeloopbaancoaching
en de managementcoaching
dieik bied.Omdatik wist
dat ik coachwildeworden,benik in de Lloyd's-tijd
psychologie
gaan
studeren.
Hetwerkalsauditorwasprachtig,
maarik werdop hetlaatstgekvan
allefileswaarik iederedagin zat,op wegnaarde organisaties
dieik
moesttoetsen.Daarom
hebik in zoozontslaggenomen
en Tacoma
Coaching
opgericht.
Eerstboodikalleenloopbaancoaching
enmanagementcoaching
aan.Nadatik in zooTafstudeerde
alspsycholoog
isdaar
personal
coaching
bijgekomen.
Bètavraagstukken
Bèta'swistenmeal snelte vinden.
goedgooglen
Zekunnen
enwillen
graageencoachdienietzweverig
is.Alschemicus
spreekik huntaal,
ik benpraktisch
ennetzogerichtop logicaalszij.Ookorganisaties
die
veelbèta'sin diensthebben,
zijnm'1jn
klant.Enhetcoachen
vanbèta's?
lk kanmegeenmooier
vakwensen.
Vragen
diein Jokespraktijkveelvuldig
voorkomen
zijn:Hoehandhaaf
ik mealsvrouwin eenmannenwereld?
Waarom
maakikgeenpromotie?
Hoehoudik uitdaging
in mijnwerk?Waarom
zijnverkooptechnieken
belangrijk?
Hoekanik mijngevoelens
beteruiten?
Hoecoachjebèta's?
Eenbètaheefteenprobleem
alshaarwereldnietlogisch
is.Alsik bèta's
coach,gebruikik duslogica.Bèta'szijnintelligent,
gevoelig
en vaak
doelgericht.
Vooraldat laatsteis handigbijcoaching,
omdatwe in het
kennismakingsgesprek
doelenvaststellen.
Tijdensde coaching
kijken
wewatdekernvanhetprobleem
is.Meestal
isdateenvooronderstellingdiebij naderinziennietgehandhaafd
hoeftte bl'rjven,
bijvoorbeeld
'verkopen
is niksvoorm'rj'.Doorte latenziendatiedereen
vrijweldagelijks
aanverkooptechnieken
doet,ja ookmijnklant,wordtzijzichbewustvanhaarverkoopmethoden
enkanzijdiebewuster
enmeerdoelgerichttoepassen.
Zichtbaarheid,
latenmerken
datje iemand
begrijpt,
meedenken.
Deopstapnaarpromotie.
Positiealsvrouw
Hoemoetjejealsvrouwhandhaven
in eenmannenwereld?
Daarhebik
zelfervaring
mee.lk hebnamijnstudieachtjaaralschemicus
bij PhiIipsgewerkt.In mijneerstebaanwasik de enigevrouwtussenvijftig
mannen.
gezegd
Eerlijk
vondik hetleuk.Hetwasheerl'1jk
omonderzoek
te doenendemannen
droegen
meop handen.
Misschien
omdatik ge-

woon mijnwerk deeden me eenvan henvoelde.Alsje je alsvrouw niet
prettig voelt tussenal die mannen,kunje het aan de orde stellen.Als
dat niet het gewensteeffect heeft, moetjeje afvragenofje wel opje
plekzit in de organisatie
waarje werkt.Somspasje gewoonniet in een
cultuur,of dat nou aande hoeveelheid
mannenligt of aaniets anders.
In eenandereorganisatiemet eenanderecultuurkomje danveelbeter
totje recht.Doorte netwerkenervaarjede verschillende
organisatieculturenen kunje eenbeterekeuzemaken.
Slimmer
Somszit het probleemdieper.Danvindt de bèta b'rjvoorbeeld
dat zij
slimmeris dan haarpartner.Dat voelt die ander,maarde bèta weigert
het toe te geven.Alsde anderdaaroverbegint,vertoontz'rjontwijkend
gedrag.Departnerloopt de kameruit, begintoverwat andersof houdt
de mond.
Danvraagik door: Wat is slimmer?Moet een relatiegelijkwaardig
zijn?
Wat betekentgelijkwaardigheid
voorjou? Net zo langtot de béta geen
logischantwoordmeerkangeven.Dangaat het overnormenen waarden,overwaarderingen respecten overgevoelens.
Overhoeje die beter kunt uiten. lk vraagaan mijn klantwat zij op dat momentvoelt en
helphaarom dat te verwoordennaarhaarDartner.
Dyslexie
Dyslexiekomt regelmatigvoor.Somsweten klantenniet dat ze dyslectischz'tjn,maarvertellenze overhun problemenmet lezenen schrijven.
De negatieveervaringenop de lagereschoolen daarnakunnenzo'n
invloedhebben,dat het in het volwassenlevenuitmondt in een burn
out. Danmoetje werkenaanzelfvertrouwen
gereeden aanpraktische
schappenom met de dyslexieom te gaan.Welje eigentekstenschr'rjven,maarzealtijdlatencontroleren,
bijvoorbeeld
dooreensecretaresse
ofje partner.
Problemenzijn er om op te lossen
De vragendie mijn klantenstellenz'rjnniet exclusiefvoor mensenmet
eentechnische
achtergrond.Maarbèta'shoudenvaneensoortgenoot,
iemanddie hun maniervan denkenkanvolgen.Die niet zweverigis. lk
zeg wel eensgekscherend,
Als een bèta een coachof een psycholoog
nodigheeft,danmoetdie naarmij. Niet naareengewonecoachof psycholoog,dat is zielig.Voorbeidepartijen.

Jokeis eigenaarvanTacomaCoaching,
www.tacomacoaching.nl,
info@tacomacoaching.nl,
tel. oro-452r9z3

