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Vruchtbare 
samenwerking met 
de ZKM als basis

Het verhaal van samenwerking tussen MeerderWeert, 
stichting primair onderwijs Weert/Nederweert en  
Horizonte Coaching & Advies.

Mirjam Hermsen & Mirjam Sibbel
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Hoe het begon
In 2008 startte Elly van der Sanden als ad interim 
P&O-er bij MeerderWeert. Haar opdracht was om 
een P&O afdeling binnen de Stichting op te zetten 
op basis van de behoeften van het management 
en vanuit haar eigen expertise. Bij start trof ze een 
aantal personeelsdossiers die vroegen om gerichte 
acties. 
Vanuit haar persoonlijke ervaring met de ZKM 
maakte ze de inschatting dat een  ZKM- traject een 
effectieve interventie zou zijn zowel voor de me-
dewerkers als voor de organisatie. In alle situaties 
was het van belang dat er adequate ondersteuning 
kwam om de medewerkers  in staat te stellen 
vanuit persoonlijke behoeftes en kwaliteiten in 
beweging te komen, zodat ze weer richting 
zouden kunnen geven aan hun eigen loopbaan. 
Omdat mensen weer in beweging kwamen, 
ontstond er ruimte. Daardoor zou P&O,  in  sa-
menwerking met het management,  niet alleen 
re-integratie maar ook  interne en externe mobiliteit 
kunnen  faciliteren om op die manier de toege-
voegde waarde van P&O te ontwikkelen. 
Een belangrijk onderdeel van de opdracht van 
Elly van der Sanden was om een geschikte P&O 
adviseur te werven. In 2010 werd zij opgevolgd 
door Ineke Doré. Met Ineke werd een senior P&O-
er in huis gehaald die de functie en het P&O-beleid 
verder kon ontwikkelen en implementeren.  
Een belangrijke stap voor de toekomstige samen-
werking tussen MeerderWeert en Horizonte was 
het gesprek dat de coaches van Horizonte met Elly 
en Ineke hebben gevoerd over de lopende zaken 
en over de visie en werkwijze van Horizonte. Dank-
zij  deze warme overdracht kon de oorspronkelijke 
opdrachtgever – opdrachtnemersrelatie uitgroeien 
tot een  intensieve en vruchtbare samenwerking.

Hoe het zich verder ontwikkelde
Op het moment dat Ineke startte binnen de Stich-
ting had haar voorganger al behoorlijk wat casuïs-
tiek opgepakt.
 “Wat ik merkte was dat er behoorlijk wat achter-
stallig onderhoud was op het personeelsbeleid. Er 

lag een flinke uitdaging om het beeld van P&O en 
daarbij ook het beeld van coaching te transforme-
ren. Wat betreft de coaching was er het beeld dat 
je naar een coach ging wanneer er iets mis was 
in je functioneren, om een dossier op te bouwen.  
Nu hebben we al vele ervaringen dat middels een 
ZKM-traject iemand zelf tot de conclusie komt 
‘dit moet ik niet meer willen’. Daarmee kun je 
voorkomen dat je met een medewerker die niet 
functioneert of niet meer mee kan komen, in  een 
vechtsituatie komt. Je creëert een win-win situatie 
waardoor je met elkaar een hele andere route kunt 
bewandelen. Dan verschuif je van een functione-
ringsvraag naar een loopbaanvraag. Door deze 
positieve ervaring  is het vertrouwen in onze afde-
ling in de loop van de tijd enorm gegroeid”.

Maar de ambitie en visie reikten verder: “In de 
vele gesprekken die we hebben gevoerd met 
elkaar waren Horizonte en ik steeds nadrukkelijk 
op zoek naar hoe we de inzet van coaching in een 
eerder stadium konden inzetten”. Hierbij heeft een 
schooldirecteur een belangrijke rol. Die zal met de 
medewerker in gesprek moeten gaan en blijven 
over zijn functioneren en welbevinden. 
Vanuit die gesprekken kan de stap gezet worden 
richting P&O of een organisatie als Horizonte. Mir-
jam Hermsen van Horizonte vult aan:  “Ook in het 
bieden van ruimte tijdens en na een traject voor de 
kandidaat, speelt de directeur een sleutelrol. Het 
gaat dan in eerste instantie om het faciliteren van 
tijd en ruimte voor het traject. In tweede instantie 
gaat het om het ondersteunen van de kandidaat 
om het geleerde ook echt in praktijk te kunnen 
brengen. Want hoe ga je er als directeur effectief 
mee om als een medewerker zijn grenzen en 
behoeftes aan gaat geven terwijl je zo gewend was 
dat hij of zij nou net degene was waar je altijd nog 
wel wat extra werk neer kon leggen?”

Vanuit deze gedeelde ambitie en visie zijn direc-
teuren in de loop van de jaren actiever betrokken 
bij de coachtrajecten. In eerste instantie bij de 
evaluatiegesprekken. Deze gesprekken zijn zowel 
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voor de medewerker als voor de directeur een 
echte leerervaring. De betreffende medewerker 
wordt in zo’n gesprek uitgenodigd om de erva-
ringen en resultaten van de coaching te delen. 
Ineke merkt op: “Mensen zijn na een ZKM–traject 
eerlijker tegenover hun persoonlijke verhaal en 
-situatie. Als je eerlijk kunt zijn naar jezelf, kun je 
ook eerlijker zijn naar je collega’s en directeur. Dat 
is echt merkbaar in de manier waarop de mede-
werker zelf het evaluatiegesprek regisseert”.

In deze gesprekken gaat het ook expliciet om de 
vraag hoe de nieuwe gewoontes kunnen worden 
vastgehouden en verder ontwikkeld. Wat verwach-
ten ze hierbij van de leidinggevende? Wat helpt 
hierbij en wat werkt averechts? Naast dat de kan-
didaat echt met trots de opbrengst kan delen heeft 
het ook als effect dat de leidinggevende duidelijke 
aanwijzingen krijgt  hoe hij  de medewerker kan  
ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling. Mirjam 
Sibbel zegt hierover:  “Dit zijn voor ons waarde-
volle gesprekken om te voeren. Het gaat om delen, 
vieren en richting geven aan de samenwerking 
voor de toekomst.”

Studiedag
Ineke wilde nog verdere stappen zetten: “Hoe 
beter directeuren in staat zijn om signalen op te 
vangen en bespreekbaar te maken, hoe eerder 
we ondersteuning kunnen faciliteren.  Het gaat om 
het verschuiven van het reduceren van werkdruk 

naar de vraag: Wat heb jij nodig om met plezier en 
energie je werk te kunnen blijven doen?” Om de 
directeuren te ondersteunen in deze ontwikkeling 
en om ze ervaring op te laten doen in de werkwijze 
van Horizonte werd in 2015 een studiedag voor 
alle directeuren binnen de stichting georganiseerd. 
Op die studiedag konden de directeuren gericht 
verhalen delen over hun rol in het voeren van 
gesprekken met medewerkers over thema’s als 
werkdruk en werkplezier. Hierover formuleerde zij 
persoonlijke kernzinnen. Doordat ze deze zinnen 
ook werkelijk koppelden aan hun gevoelens (en 
daarmee drijfveren) in een mini Zelfonderzoek, 
ontstonden er tussen de directeuren onderling 
bijzondere en diepgaande gesprekken met betrek-
king tot de thema’s.
Het was belangrijk dat de directeuren zelf een 
ervaring opdeden met de ZKM en ze de taal en de 
achterliggende theorie konden begrijpen en waar-
deren. En wat er met de studiedag beoogd werd,  
gebeurde ook: directeuren gingen naar aanleiding 
van deze ervaring ook zelf medewerkers door-
verwijzen, zowel naar P&O als rechtstreeks naar 
Horizonte. Hierdoor kon in een veel eerder stadium 
coaching worden ingezet. 

De werkwijze en onderliggende theorie sprak dus-
danig aan dat er opdrachten volgden om met een 
aantal schoolteams aan de slag te gaan. Hierdoor 
kon op die scholen in de teams de dialoog gevoerd 
worden over werkbeleving en samenwerken en 
ieders persoonlijke bijdrage hieraan. Samen met 
het MT van de betreffende school werd gericht 
gekeken naar wat nodig is om medewerkers en de 
teams met plezier te laten werken. “We zien dat 
zo’n teamtraject helpt om verzuim te voorkomen. 
Je zit er als het ware boven op. Er is een nauwe 
samenwerking tussen de coaches van Horizonte 
het MT van de school en P&O. Dat maakt dat we 
direct kunnen schakelen”, aldus Ineke. In artikel 2 
op pag 18, wordt uitgebreid één traject beschre-
ven. Het was een mooie ontwikkeling in de samen-
werking in de loop van de tijd,  met opbrengsten op 
verschillende niveaus in de organisatie. 

Mensen zijn na een ZKM– 
traject eerlijker tegenover 
hun persoonlijke verhaal 
en -situatie. Als je eerlijk 
kunt zijn naar jezelf, kun 
je ook eerlijker zijn naar je 
collega’s en directeur

Ineke Doré
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Samenwerking
Wat maakt het voor de coaches als opdrachtnemer 
dat deze samenwerking zo succesvol is? Mirjam 
Hermsen van Horizonte verwoordt het als volgt. 
“Je voelt als opdrachtnemer de oprechte inspan-
ning vanuit MeerderWeert om medewerkers in te 
zetten op hun kwaliteiten en te zoeken naar een 
passende werkomgeving. Ook op de momenten 
waar dat lastig is, omdat het kan  betekenen dat ze 
de school, of zelfs de organisatie,  gaan verlaten. 
Medewerkers worden werkelijk gewaardeerd wan-
neer zij hun eigen verantwoordelijkheid nemen 
vanuit de coaching voor hun eigen loopbaan. Deze 
attitude wordt organisatie breed gevoeld. Waar 
coaching eerst werd gezien als interventie voor 
iemand die niet goed functioneerde of dreigde uit 
te vallen, wordt coaching nu veel meer ervaren als 
een cadeau: een manier om op verhaal te komen, 
je balans te hervinden en betekenis te geven aan 
je eigen loopbaan. Dit motiveert ons iedere keer 
weer enorm in de opdrachten die we voor Meer-
derWeert uitvoeren.”

Kernpunten van de succesvolle samenwerking.
• Gedeelde opvattingen over de meerwaarde 

van coaching. Het gaat om het in beweging 
brengen van medewerkers op basis van 
zelfkennis en zelfsturing.  Daarbij hoort ook 
de acceptatie dat de medewerker een andere 
beweging kan maken dan je wellicht voor 
ogen had.

• Trouw blijven aan het concept waardoor 
gemeenschappelijk taal en herkenbaarheid 
ontstaat: werken vanuit de waarderingstheo-
rie met ZKM als methode en als belangrijke 
voorwaarde: werken vanuit gelijkwaardigheid 
en eigenaarschap.

• Als mensen gaan bewegen en willen gaan 
experimenteren is het van belang dat de orga-
nisatie daarvoor ook ruimte biedt. In de vorm 
van mobiliteit, op een andere werkplek re-
integreren, ondersteuning bij out-placement, 
detachering. 

• Zorgvuldige overdracht en borging van de 
opbrengsten van de coaching zodat deze 
weer opgepakt kunnen worden in de lijn van 
de organisatie.

• De snelheid waarmee mensen het eerste 
gesprek hebben, vaak al binnen een week,  
heeft veel toegevoegde waarde en is echt 
onderscheidend van reguliere zorg. Hierdoor 
voelen mensen zich gehoord en serieus geno-
men in hun probleem.

• Wij blijven ZKM als een middel zien, niet als 
een doel an sich. We blijven kijken wat er 
nodig is in een specifieke situatie. Dat doen 
we met zijn allen.

• Kijken naar wat werkt en dit versterken.

Medewerkers worden 
bij MeerderWeert 
werkelijk gewaardeerd 
wanneer zij hun eigen 
verantwoordelijkheid 
nemen vanuit de coaching 
voor hun eigen loopbaan

Mirjam Hermsen


