
Jacco Verharen, Toon Gerbrands en Hans Gootjes over relatie en afgestemde 

communicatie als sleutelfactoren voor het trainen, coachen en leren. 

 

Al weer zes jaar is Jacco Verhaeren werkzaam in het Australische zwemmen. Daarvoor was 

hij bondscoach en technisch directeur van de KNZB. In de voorbereidingen op de Olympische 

Spelen van Londen werkten wij anderhalf jaar met Jacco samen. Het accent lag daarbij op de 

vraag: hoe kan ik als coach zo goed mogelijk afstemmen op wat mijn zwemsters en zwemmers 

nodig hebben? ActionTypes is daarvoor een hulpmiddel dat o.a. helpt zelfinzicht te krijgen. 

Wie ben ik als persoon en trainer-coach, plus wat is mijn impact op de ander. Het gaat in het 

trainen en coachen allereerst om het opbouwen van een vertrouwensrelatie. De wijze van 

(afgestemd) communiceren vormt daarin een cruciale factor. Jacco Verhaeren in het vakblad 

NLcoach over dit onderwerp: “Ik ben me veel meer bewust van hoe ik communiceer, hoe 

mensen mij zien en waarom dat zo is. Dat is voor mij de basis geweest om hier goed te kunnen 

werken.” 

In hetzelfde blad prijst sportverslaggever Robèrt Misset onder meer de managementboeken 

aan van Toon Gerbrands, o.a. algemeen directeur van PSV en voormalig volleybalbonds-

coach. In zijn nieuwste boek ‘Mijn stijl’ vertelt Gerbrands dat de coach zich in de leefwereld 

van zijn spelers dient te kunnen verplaatsen. ‘Wie de drijfveren en emoties bij zijn spelers of 

werknemers herkent, kan ze beter aansturen en ze helpen om dagelijks het beste uit zichzelf 

te halen. De Diepe Motivationele Drijfveren (DMD’s) en het actiontypesprofiel helpen om de 

individuele sporter dat te geven wat hij of zij nodig heeft. Dat alles onder Toon zijn motto: 

presteren vraagt zowel om hard met een d als om hart met een t zijn. 

Ook Hans Gootjes heeft veel ervaring in sportmanagement, opgebouwd als onder meer 
voormalig (technisch) directeur van Sportservice Flevoland, NOC*NSF, basketbalbond, 
schaatsbond en gymnastiekunie. Gootjes maakte de overstop naar het onderwijs, hij is nu 
directeur van het CIOS in Haarlem. Hans ziet in het onderwijs veel parallellen met de 
sportwereld. Op het forum Sport Knowhow XL geeft hij in een interview het volgende aan. “Het 
gaat in beide werkvelden om het faciliteren van het primaire proces, zodanig dat de interactie 
tussen de docent (trainer-coach) en de student (sporter) optimaal kan verlopen." Om even 
verderop in het interview te vervolgen met: "Zowel in de sport als in het onderwijs is het goed 
om je voortdurend te realiseren dat de ambitie van de sporter en de student centraal staat. 
Gepassioneerde trainers, coaches en docenten staan aan de basis van de groei en ontwik-
keling van veelal jonge mensen. Daarbij gaat het zeker niet alleen om de inhoud. Minstens zo 
belangrijk is de relationele component in de interactie tussen ‘leraar en leerling’." 
 
Verhaeren, Gerbrands en Gootjes raken de kern van coachen. Alles begint bij het opbouwen 
van een vertrouwensrelatie. Daarvoor is niet alleen zelfinzicht van de trainer, coach of docent 
nodig, maar hij of zij dient ook in de gaten te hebben hoe het bij de ander werkt. Diepe drijfveren 
en handelingsvoorkeuren geven de concrete handvatten waarmee de sporter of leerling in zijn 
natuurlijke kracht komt. Daarbij is het niet zo dat hij krijgt wat hij wil, maar wat hij op dat moment 
nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Iets dat op alle leeftijden en niveaus speelt. 
 

 

 


