Interview

De geestelijk vader
van het coachen
Een interview met Sir John Whitmore
Als kind was het voor hem normaal dat de koning van het Verenigd Koninkrijk bij hen
over de vloer kwam. Als jongeman werd hij autocoureur, omdat hij dacht dat zijn vader
hem liever op de rug van een paard zou zien. Na zijn overwinningen op het circuit
werd hij sportcoach. Toen een van zijn eerste klanten vroeg de prestatieverhogende technieken
ook in het bedrijfsleven toe te passen, werd een nieuwe bedrijfstak geboren. Sir John Whitmore
mag zich met recht een van de geestelijke vaders van het coachen noemen.
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‘A

ls je wilt begrijpen wat coaching is, dan hoef je
alleen maar naar deze zeven minuten video te bekijken. Je ziet aan de ene kant de historische oorsprong
van de coaching in de sport, en aan de andere kant
coaching zoals het nu wordt beschreven. Je moet je namelijk
realiseren dat coaching zoals je dat mogelijk in de sport hebt
ervaren, op geen enkele manier lijkt op wat we tegenwoordig
onder coaching verstaan’, vertelt John Whitmore tijdens de
Spirit of Coaching-conferentie in 2011 in Londen.

‘Het basisprincipe van moderne coaching is ask, don’t tell; stel
vragen, maar suggereer geen oplossingen’, legt Whitmore uit.
‘Dit is een houding die in de praktijk voor de coach soms moeilijk is vol te houden, maar die wel tot verbetering van prestaties leidt. De coachee wordt zich meer bewust van wat er
in hemzelf en zijn omgeving speelt, en zal daardoor eerder de
verantwoording nemen voor een oplossing. Het uiteindelijke
doel is ervoor te zorgen dat iemand al zijn potentiële kwaliteiten aanspreekt en benut.’

Whitmore toont vervolgens geen gelikt ﬁlmpje, maar amateurbeelden van een gelukkig toeval. Bij een van zijn trainingen
aan medewerkers van een bank, bleek een van de leidinggevenden in een vorig leven een professioneel golﬁnstructeur
te zijn geweest. Zowel Whitmore als deze manager laten vervolgens zien hoe ze eraan bijdragen dat een bankmedewerker
beter tegen een golfbal aan kan slaan. Beide medewerkers houden de golfclub voor het eerst in hun handen.

Wereldkampioen snelheid

De voormalige golﬁnstructeur werkt directief. ‘Zet je voeten op
schouderbreedte uit elkaar’, en hierna volgen nog drie correcties op de stand van de voeten. Dan gaat de aandacht uit naar
de handen, die over elkaar moeten vallen op de golfclub met de
duimen in de richting van de stang. De armen moeten recht.
Bij de overdaad aan instructies zie je de bankmedewerker
onzekere, vragende blikken op de instructeur werpen en verkrampen. Het is geen verrassing meer dat hij de bal houterig
misslaat, als hij eindelijk zover is dat hij dit mag proberen. Hij
zit zo tjokvol instructies, dat hij niet meer weet wat te doen.
Whitmore daarentegen laat de tweede bankmedwerker direct
tegen het balletje slaan. ‘Let er gewoon op wat je voelt en waar
je je op concentreert’, zegt hij erbij. Een muizenslagje volgt.
Whitmore blijft vragen stellen. ‘Waar in je lichaam voelt het
meer en minder prettig?’ De vrouw vertelt dat ze bij haar
schouders nog wat vastzit, en Whitmore vraagt of ze het doel
heeft meer soepelheid in haar slag te brengen. Na enkele keren
opnieuw proberen straalt de vrouw en slaat ze de bal met veel
meer durf en kracht weg dan in het begin.

‘Ik was coureur in de meest gevaarlijke jaren
van de autosport.’

Het afzien van instructies heeft voor een deel te maken met
het karakter van Whitmore zelf. ‘Als kind van een oudere
vader met aanzien had ik sterk de behoefte zelf iets te presteren. Mijn beide ouders leken in alles geweldig te zijn, en ik
wilde laten zien dat ik in ieder geval ergens goed in kon zijn.
Ik had daarbij het idee dat mijn vader het liefst zou zien dat
ik iets zou presteren in de paardensport, maar ik wilde niet
iets doen wat hij me had voorgedaan. Ik wilde me in plaats
daarvan op eigen kracht onderscheiden. Ik kwam uit op autorijden, omdat mijn vader dat zelf niet kon en zich door zijn
chauﬀeur liet rondrijden. Hij was 56 toen ik werd geboren en
had überhaupt pas op zijn 28e voor het eerst een auto gezien.
Mijn moeder begreep mijn wens en steunde mij in de sport,
maar vond dat ik mijn vader hier niet mee moest lastigvallen.
Ik won mijn eerste kampioenschap als autocoureur zonder dat
mijn vader zelfs maar wist dat ik met autoracen was begonnen.
Drie maanden later overleed hij.’
Whitmore werd professioneel autocoureur en was de eerste
die in de jaren zestig meer dan 200 mijl per uur reed in het
donker van Le Mans bij de 24-uursrace. ‘Een van de dingen die
ik leerde, was mijn eigen weg te gaan. Van andere coureurs kon
ik advies krijgen hoe ik iets zou moeten aanpakken, maar ik
deed het liever op mijn eigen manier. Het was niet eens zozeer
dat het dan beter ging, maar het voelde voor mij beter het zo
te doen. En heel af en toe stuitte ik op dingen die wat extra’s
opleverden en die anderen nog niet deden, zodat ik dat kon
gebruiken om een race te winnen. Mijn uitgangspunt bij het
coachen is dat mensen een indrukwekkend brein hebben, maar
dat lang niet altijd volledig gebruiken.’
Toen Whitmore eenmaal wereldkampioen was geworden, gaf
hij het racen eraan. Hij had zichzelf bewezen en verloor zijn
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interesse voor snelheid. Hiervoor in de plaats kwam de belangstelling voor de sportpsychologie. ‘Ik was coureur in de meest
gevaarlijke jaren van de autosport en er waren in die tijd veel
dodelijke slachtoﬀers te betreuren. Ik begaf me daardoor vaak
in moeilijke situaties, bijvoorbeeld als een collega een riskante
inhaalmanoeuvre ondernam, en moest dan mijn vrees overwinnen en goed blijven handelen. Ik moest niet alleen de auto
kunnen besturen, maar ook mezelf hanteren.’

De plek waar de deuren opengingen
Na zijn carrière als autocoureur was Whitmore benieuwd
of hij de lessen van het racen ook zou kunnen toepassen in
andere sporten. Juist in die tijd maakte hij kennis met de
humanistische psychologie van Abraham Maslow en het werk
van Tim Gallwey, die boeken schreef over het innerlijke aspect
van sporten. Whitmore: ‘Bij elke sport heb je te maken met
de fysieke uitdagingen en met het innerlijke spel. Het fysieke
aspect gaat over de concrete obstakels die je moet overwinnen
om een doel te bereiken. Het innerlijke spel speelt zich af in
je geest. Hoe ga je om met twijfel, angst, concentratieverlies
en beperkende gedachten? Het innerlijke spel richt zich op
het overwinnen van innerlijke belemmeringen, zodat iemand
komt tot optimale prestaties.’

Whitmore begon de lessen van Gallwey toe te passen bij het
geven van instructies voor tennis en skiën. Mede dankzij zijn
sociale netwerk kreeg hij daarbij niet de eerste de besten in
zijn groepen. Hij was opgeleid aan Eton, had een enorm landgoed en was van adellijke afkomst, was een beroemd autoracer,
sliep met de mooiste vrouwen in de wereld en was bevriend
met ﬁlmster Steve McQueen. Het hele pakket stond garant voor
genoeg belangstelling; een van zijn sportklanten was McKinsey. Hij kwam met het verzoek aan Whitmore om dezelfde
manier van coaching toe te passen in het bedrijfsleven. ‘Dit
was in de tijd van The Beatles, drugs en de hippies. Iedereen
stond ervoor open om nieuwe dingen te proberen.’
Het experiment om de technieken uit de sportcoaching toe te
passen binnen ondernemingen pakte goed uit en de bedrijfstak van coaching was geboren. Het bedrijf waar Whitmore nu
voor werkt, Performance Consultants, verkoopt het boek van
Whitmore Coaching for performance nog steeds per tienduizen-

‘De maatschappij die we samen gecreëerd
hebben, lijkt je voor te bestemmen voor een
speciﬁeke levenswandel.’

Sir John Henry Douglas Whitmore
1937 geboren in Orsett Hall, Essex
1950-1955 Eton College
1955-1957 Sandhurst Royal Military Academy
1959 tweede in de 24 Uur van Le Mans
1961 winst British Saloon Car Championship
1965 winst European Touring Car Championship
1966 geboorte dochter Tina Whitmore, einde racecarrière
1982 geboorte zoon Jason Whitmore
1992 publicatie Coaching for Performance
2004 oprichter en chairman Performance Consultants International
2011 Eredoctoraat University of East London
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den tegelijk aan het bedrijfsleven. Whitmore heeft in meer dan
vijftig landen met de top van het bedrijfsleven gewerkt. Als
hem echter gevraagd wordt of dat zijn eigen verdienste is, dan
toont hij zich uiterst bescheiden. ‘Ik ben niet bijzonder slim,
maar was toevallig op de plek waar deuren opengingen. Ik heb
weliswaar de goede dingen gedaan, maar ik geloof ook dat ik
gewoon geluk heb gehad en op de juiste plekken naar binnen
kon lopen.’

geboekt door deze dimensie te ontwikkelen. Een zakenman die
goed verdient, psychisch gezien evenwichtig is, een gewaardeerd lid van de samenleving en een goede ouder, biedt een
individueel voorbeeld. Hij heeft succes, maar scoort laag op de
spirituele dimensie, omdat hij zich de vraag naar de zin van
het eigen leven nooit heeft gesteld. Dit kan dan uitmonden in
een existentiële crisis waarin de persoon geregeerd wordt door
het lege gevoel “is dit alles”. Hij hervindt zijn weg door meer
persoonlijke betekenis aan te brengen.’

De taak van een coach
De overstap van het racen naar het coachen vereist een ander
soort moed. Whitmore: ‘Het lopen van fysieke risico’s is een
uitdaging, maar het nemen van psychologische beslissingen
over het eigen leven is moeilijker. Het vereist durf om een
onbekende weg in te slaan. Toch is het nodig dat mensen zulke
stappen zetten, omdat het ware geluk afhangt van de vraag of
je je eigen pad in het leven kan vinden. De taak van een coach
is mensen op weg te helpen door hen vragen te stellen waar ze
zelf niet aan denken.’
De coachee begint na te denken waarom hij dingen doet.
Whitmore: ‘Soms zijn de antwoorden snel gevonden, maar
een andere keer is er veel tijd nodig om eerst door verschillende lagen verdedigingsmechanismen heen te werken. De
maatschappij die we samen gecreëerd hebben, lijkt je voor te
bestemmen voor een speciﬁeke levenswandel. Als coach krijg
je te maken met cliënten die zich vasthouden aan allerlei regels.
Ze worden gedreven door geld, politieke correctheid, de druk
van leeftijdgenoten of ze proberen nog steeds hun ouders tevreden te stellen, hoewel die misschien al lang zijn overleden.’
De coach stimuleert coachees te onderzoeken of er leven is aan
de andere kant van de vaste overtuigingen. Whitmore: ‘Je laat
coachees zien dat zij zich laten regeren door denkbeelden en
niet door waarheden. Hierdoor creëren mensen voor zichzelf
de ruimte om hun angsten te relativeren en hun innerlijke
stem te horen. Zo komen ze erachter waar ze vandaag of morgen willen zijn en welke stappen ze kunnen zetten op weg
daar naartoe.’

Diep begrip en veel praktische oefening
De zoektocht naar een eigen levensweg heeft volgens Whitmore zowel een spirituele als een praktische dimensie. De
praktische dimensie verwijst bij hem naar materieel succes
en mentaal kapitaal. ‘Het westen heeft enorme vooruitgang

‘Als het erom gaat wat coaching voor de
maatschappij kan betekenen, zijn we pas
net aangekomen in het basiskamp.’
Whitmore zelf heeft de praktische zaken goed op orde, zonder zich te verliezen in materialisme. ‘Ik was drie jaar toen de
oorlog uitbrak en we woonden in een zwaar gebombardeerde
buurt. Mijn moeder was voorzitter van het Rode Kruis en mijn
vader leidde een militaire organisatie. We sliepen jarenlang
diep onder de grond in een schuilkelder en we hadden regelmatig mensen over de vloer die mijn ouders onderdak boden,
omdat hun huis was gebombardeerd. Ik heb ervan geleerd dat
het doel van het leven anderen helpen is. We aten ook gewoon
wat binnen het rantsoen voor iedere burger mogelijk was, hoewel mijn ouders de connecties hadden om allerlei extra’s te
regelen. Dankzij het voorbeeld dat mijn ouders stelden, prijs ik
mezelf gelukkig dat ik tijdens die jaren ben opgegroeid.’
De directeur van Performance Consultants, David Brown, het
bedrijf dat de missie van Whitmore voortzet, beschrijft Whitmore als de goedheid zelve. ‘Hij is in staat om het t-shirt dat hij
aanheeft weg te geven, zonder dat hij zich realiseert dat hij dan
niets heeft om zelf aan te doen op weg naar huis.’ Whitmore
lijkt wat dit betreft wel een beetje op personen die zich verliezen in de spirituele dimensie van het bestaan en het leven
van alledag uit het oog verliezen. ‘Bijvoorbeeld kunstenaars of
idealisten die een contemplatief en ascetisch leven leiden, maar
er niet in slagen een oplossing te vinden voor de praktische
problemen. Ze zijn zachtmoedig en bieden hulp waar mogelijk,
maar kloppen ook bij je aan voor een lening, omdat zij hun
huis, ﬁnanciën en persoonlijkheid niet op orde krijgen.’
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Wie zijn eigen pad wil vinden, zal een gulden middenweg
moeten zoeken die rechtdoet aan zowel de vereisten van het
dagelijks leven als de innerlijke drang om iets voor deze wereld
te betekenen. Een van de klassieke manieren is zelf coach worden. Het gaat dan om mensen die een existentiële crisis te
boven zijn gekomen en die andere mensen willen helpen te
ontsnappen aan de eigen valkuilen. Whitmore: ‘Ik geloof erg in
de potentie van coaching, maar de grote instroom van coaches
is wel een aspect dat me soms zorgen baart. Goed coachen is
een vaardigheid, een kunst, waarvoor je diep begrip en veel
praktische oefening nodig hebt. Als een van beide elementen
ontbreekt, lukt het onvoldoende de enorme potentie van coaching waar te maken.’

‘Je laat coachees zien dat zij zich laten regeren
door denkbeelden en niet door waarheden.’

Maatschappelijke veranderingen door coaching
Whitmore heeft vaak de hoop uitgesproken dat coaching niet
alleen individuen zou helpen, maar ook zou leiden tot een
maatschappelijke evolutie, waarin iedereen meer verantwoordelijkheid neemt voor elkaar en het milieu. ‘We beginnen als
kind sterk afhankelijk van onze ouders en als adolescenten
claimen we het recht op eigen benen te staan. Dat lijkt de fase
waarin veel mensen in een kapitalistisch systeem blijven hangen. Ze zorgen voor zichzelf en laten zich regeren door angst,
maar maken niet de groei door naar wederzijdse afhankelijkheid, met de daarbij behorende zorg voor elkaar.’
Coaching vergroot bewustzijn en verantwoordelijkheid, maar
heeft niet de grote maatschappelijke veranderingen gebracht
waar Whitmore op rekende. Dit leidde de laatste jaren soms
tot bittere uitspraken tijdens lezingen, zoals: ‘Het belangrijkste product van de sigarettenindustrie is de dood’, of: ‘Als je je
ogen niet opent voor de veranderingen die noodzakelijk zijn,
dan ben je een crimineel’, of ‘De gedragspsychologie is een ernstige ziekte. Als je daar last van hebt, heb je therapie nodig.’
Ook sprak hij op hoge toon uit dat bankiers zich te schandalig
gedragen om nog voor hen te werken. Op zulke momenten
leek hij zijn bescheidenheid en de eigen uitgangspunten van de
coaching te vergeten en zich een rol aan te meten van de man
die voor anderen kon beslissen.
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De laatste jaren werd hij daarom door Performance Consultancy veel minder uitgezonden naar bedrijven. Whitmore riep
te veel weerstand op. Misschien heeft de afstand van de werkvloer er mede toe bijgedragen dat hij weer vrede in zichzelf
heeft gevonden. Hij loopt nu elke dag uren door de natuur en
slaagt er daar in tevreden te zijn met wie hij zelf is. ‘Ik besef
nu beter dat de veranderingen die noodzakelijk zijn zich niet
allemaal in mijn eigen leven hoeven te voltrekken. Uiteindelijk moeten we mensen laten inzien wat de gevolgen zijn van
hun daden en dan zullen ze daar zelf conclusies aan verbinden.
Soms kan de wanhoop toeslaan over het tempo waarin deze
ontwikkeling zich voltrekt, maar ik zie dat het tevens noodzakelijk is om ons optimisme te bewaren. Als we depressief
worden en het opgeven, verandert er niets. We mogen ook alle
belangrijke stappen en stapjes niet uit het oog verliezen die in
de laatste jaren zijn gezet. Als het erom gaat wat coaching voor
de maatschappij kan betekenen, zijn we pas net aangekomen in
het basiskamp. De klim naar de top moet nog beginnen.’

John Whitmore schreef vijf
boeken over leiderschap,
coaching en sport, waarvan
Succesvol coachen (Coaching for
Performance) het bekendst is.
Het boek is vertaald in 20 talen
en er zijn ruim 500.000 exemplaren van verkocht. Succesvol
coachen behandelt coaching als
een kunst en helpt lezers bij het
verwerven van de vaardigheden
die ze nodig hebben om een
goede coach te worden.
‘Coachen is voorwaarden scheppen om te leren en te groeien.’

Een exemplaar winnen van
Succesvol coachen?
Zie p. 96 van dit magazine.
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