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GROTE BEHOEFTE AAN CARRIÈRECOACHING BIJ WERKNEMERS BLIJFT ONVERVULD 
Robert Half roept op tot meer aandacht voor coaching in het bedrijfsleven 

 

 78% van de werknemers: carrièrecoaching heeft een positieve invloed op de 
werkprestaties 

 36% van de werknemers krijgt nooit loopbaanbegeleiding van hun directe manager 

 Hoe kunnen managers de relatie met hun team optimaliseren? Robert Half geeft tips 

 Robert Half identificeert vier coachingstijlen: besluitvaardig, samenwerkend, overtuigend 
en diagnostisch 

 

Amsterdam, 25 juli 2012 – Nieuw onderzoek van Robert Half, wereldleider op het gebied van 
gespecialiseerde arbeidsbemiddeling, wijst uit dat er een grote behoefte aan coaching op de 
werkvloer is, die onvoldoende vervuld wordt. Robert Half concludeert dat er een verschil lijkt te zijn 
in de verwachtingen tussen managers en hun werknemers. Volgens een recent onderzoek bij 6000 
kantoormedewerkers wereldwijd, waarvan 500 in Nederland, geeft bijna acht op de tien 
Nederlandse werknemers (78%) aan dat carrièrecoaching hun prestaties op het werk bevordert, 
maar slechts 56% vindt dat zijn manager een doeltreffende carrièrecoach is. De voornaamste 
voordelen van carrièrecoaching die zij vermelden zijn meer motivatie (47%) en een grotere 
algemene tevredenheid (69%) op het werk. 

Een kwart van de Nederlandse werknemers is van mening dat een carrièrecoach vooral moet 
beschikken over kennis en expertise, bijna de helft (45%) hecht veel waarde aan wederzijds 
vertrouwen en respect. Daarnaast vind een op de tien werknemers het belangrijk dat de manager 
een bron van inspiratie is.  

Ook al willen werknemers overduidelijk carrièrecoaching, toch zegt meer dan een derde van de 
Nederlandse werknemers dat zij nooit loopbaanbegeleiding van hun manager krijgen (36%). 
Daarnaast wordt 31% slechts één keer per jaar door de directe manager gecoacht. In veel andere 
landen waaronder Italië, het Verenigd Koninkrijk en Japan lopen werknemers tegen dezelfde 
problemen aan.  

Stephan Renken, Director Robert Half Nederland legt uit: “Carrièrecoaching is ontzettend belangrijk 
om werknemers gemotiveerd te houden. Zoals uit dit onderzoek blijkt, is er een grote behoefte aan 
coaching bij werknemers, maar komen managers hier onvoldoende aan tegemoet. Terwijl bedrijven 
die de nodige aandacht schenken aan carrièrecoaching, juist goede ‘people managers’ creëren die 
streven naar het optimaliseren van talenten van alle werknemers. Hierdoor worden zij een 
aantrekkelijke werkgever en wordt de arbeidsproductiviteit verhoogd.” 

Tips voor managers 

Robert Half raadt managers aan de volgende stappen te ondernemen om als coach meer succes te 
boeken: 

 Het is belangrijk voor managers om te begrijpen dat begeleiding een onderdeel is van de 
verantwoordelijkheden als senior professional. Zij moeten tijd maken in de drukke werkdag om 
met hun team te communiceren; 

 Managers zullen hun gedrag aan moeten passen om aan individuele behoeften te voldoen; 



 
 

 Erkennen dat bij het coachen de daden tellen en niet alleen de woorden: managers moeten een 
doeltreffend rolmodel zijn; 

 Managers zouden zich moeten laten inspireren door de middelen die zij tot hun beschikking 
hebben: hun rechtstreekse manager of personeelsmanager zal hen met plezier bijstaan. 

Coachingstijlen 

Robert Half heeft vier soorten coaches geïdentificeerd, elk met hun eigen kenmerken. Op 
www.roberthalf.com/carrierecoaching kunnen managers zelf testen welke soort coach zij zijn. 

De besluitvaardige coach 
Hun kordate persoonlijkheid en commercieel denken maakt van hen natuurlijke leiders. Ze zijn heel 
competitief en resultaatgericht: ze willen winnen en ze verlangen dit ook van hun werknemers. Ze 
kunnen op een uitstekende manier doelstellingen bepalen en leggen de lat hoog. 
 
De samenwerkende coach 
Een milde coach die uitstekend kan luisteren en vaak wil "opkomen voor het team". Deze coaches 
wijden heel veel tijd aan de ontwikkeling van hun medewerkers. Ze begrijpen heel goed hoe het 
eraan toegaat binnen een team en stimuleren samenwerking tussen verschillende groepen. 
 
De overtuigende coach 
Deze coaches zitten boordevol creativiteit en willen hun team altijd op weg zetten naar het volgende 
grote idee of de oplossing van een probleem. Ze moedigen hun werknemers aan om verder te 
denken dan de gebruikelijke parameters en ze passen zich bij veranderingen gemakkelijk aan. 
 
De diagnostische coach 
Ze laten hun afdeling draaien als een goed geoliede machine: organisatie en nauwkeurige planning 
zijn de kenmerken van deze coaching stijl en de werknemers weten wat ze elke dag kunnen 
verwachten. Ze moedigen hun team continu aan om hun vaardigheden te blijven bijschaven en hun 
kritisch denkvermogen laat toe stevige businessstrategieën op te bouwen. Dat hebben ze te danken 
aan hun natuurlijke talent voor het oplossen van problemen. 

### 

 
Noot voor de redactie: 
 
Over het onderzoek 

Het onderzoek werd uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau, bij 6000 
kantoormedewerkers uit 12 landen: Australië, België, Brazilië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Hong 
Kong, Italië, Japan, Nederland, Singapore en het Verenigd Koninkrijk.  
 
Voor meer informatie: www.roberthalf.com/carrierecoaching 
 

Over Robert Half International 

Robert Half International, opgericht in 1948, is marktleider op het gebied van gespecialiseerde 

permanente en tijdelijke arbeidsbemiddeling. De groep telt meer dan 360 vestigingen in Noord- en 

Zuid-Amerika, Europa, Azië, Australië en Nieuw-Zeeland. In Nederland is deze groep 

vertegenwoordigd door de volgende financiële divisies: Accountemps; specialist in het uitzenden en 

detacheren van boekhoudkundig en financieel personeel, Robert Half Finance & Accounting; 

specialist in de werving & selectie van financiële specialisten, Robert Half Management Resources; 
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bemiddelt financiële interim professionals op strategisch, tactisch en operationeel niveau en Robert 

Half Financial Services; gespecialiseerd in het plaatsen van financiële en bancaire 

professionals. In Nederland zijn wij gevestigd in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht.  

Kijk voor meer informatie op www.roberthalf.nl  

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met:  
 
Hill+Knowlton Strategies 
Jorien Baars 
E-mail: jorien.baars@hkstrategies.com  
Tel : +31 20 404 47 07 

Robert Half 
Yvonne Huijbregts 
E-mail: Yvonne.huijbregts@rhi.net  
Tel.: +31 20 510 67 67 

http://twitter.com/roberthalfnl 
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