
One Minute Tips
voor teammanagers



Inleiding

De basis van One Minute Coaching ligt in de wereld van de topsport. Een coach heeft tijdens een wedstrijd 
vaak niet meer dan 1 minuut om het team bij te sturen naar succes. In mijn vorige carrière, als tenniscoach, 
maakte ik kennis met het kleurenmodel van ‘mentale stemmingen’. Het model verheldert in één minuut ‘de 
mentale kleur’ waarmee je naar de realiteit kunt kijken.  
 
In One Minute Coaching onderscheiden we vier mentale stemmingen/kleuren. Elke stemming is goed en jij 
bepaalt bewust en onbewust, elk moment van de dag, daarin je eigen kleur. Door je stemming te herkennen 
en erkennen, leer je deze naar je eigen hand te zetten en anderen daarin positief te beïnvloeden. Dat versterkt 
de mentale veerkracht van jou en de ander. Met One Minute Coaching combineren we het kleurenmodel met 
het time-out principe en passen we dit succesvol toe in trainingen voor het bedrijfsleven. Voor teammanagers 
zijn de tools die One Minute Coaching biedt, een effectieve manier om medewerkers en teams continu te 
coachen naar meer vitaliteit, teamspirit, betere prestaties en een topsport mentaliteit.  
 
One Minute Tips voor teammanagers bevat een selectie van mijn meest gelezen blogs over teams en 
teambuilding en 10 tips waarmee je direct One Minute Coaching kunt toepassen.  

Ik wens je veel leesplezier. 

                      Victor Mion



Niet coachbare mensen
maken jouw leidinggeven alleen maar interessanter



Niet coachbare mensen maken 
jouw leidinggeven alleen maar 
interessanter

Ken je dat? Mensen die ‘ja’ tegen jou zeggen en meer dan regelmatig ‘nee’ doen?

Of mensen die voortdurend in de weerstand gaan op alles wat jij zegt. Iedere leidinggevende krijgt er vroeg of laat mee te maken. Mensen  
die zich niet (of nauwelijks) laten coachen of motiveren door jou. Ze zijn er bij bosjes en elk team heeft er minimaal een.  
 
Wil je nog meer voorbeelden van niet coachbaar gedrag?  
Mensen die zelden open staan voor jouw perspectief op een bepaalde situatie, of mensen die hardnekkig in hun oude gedrag blijven hangen,  
ondanks dat je dit al vaak besproken hebt.

Wat zijn de valkuilen in het omgaan met een niet coachbare medewerker of collega?

• Je wil weten ‘waarom’, je wil het snappen. 
Dat is jammer voor jou, want door de onduidelijke antwoorden, ga je daar, naar alle waarschijnlijkheid, geen helderheid over krijgen.

• Je maakt je boos, je voelt je onmachtig en bent teleurgesteld in jezelf. 
Je vindt dat je zo’n persoon moet kunnen beïnvloeden.

• Je gaat de strijd aan en speelt het onderwaterspel van macht, sabotage, pressie, winst en verlies. Dit kost heel veel energie, is bij tijd  
en wijle erg ‘leuk’, maar levert per definitie alleen verliezers op.

Nu je een beter beeld hebt, dringt zich direct de vraag op welk gedrag of welke perceptie jou 
het meest gelukkig maakt in omgang met de niet coachable medewerker of collega.



Wat kun je doen? 

• Herken en erken dat deze persoon voor jou niet coachbaar is 
Dat lijkt simpel, maar deze bewustwording creëert rust bij jou en respect voor de houding van de ander. Door te respecteren dat de ander zich  
zo manifesteert, apprecieer je de kwaliteiten van de ander. Ga je nog een stap verder en durf je dit uit te spreken in de vorm van een oprecht en 
persoonlijk compliment, dan vergroot je je beïnvloedingskracht.

• Stel je kwetsbaar op en zet je ego aan de kant 
Durf te zeggen dat de ander voor jou niet te coachen is. Erken de kwaliteiten van de ander en bedenk je dat het niets met jou persoonlijk te  
maken heeft, maar dat dit te maken heeft met een actie-reactie die gaat over dingen als macht, invloed, functie en/of onvrede.

• Inspireer op een betere samenwerking  
Stel geen vragen hoe een ander die samenwerking en een eventuele verbetering daarvan ziet. Blijf uit de inhoud en spreek je vertrouwen  
in de toekomst uit. Dit werkt uiteraard alleen als je ook echt vertrouwen hebt.

• Beïnvloed je eigen verwachtingen ten aanzien van het gedrag van de ander 
Leg de onzichtbare lat ten aanzien van je verwachtingen zo laag mogelijk. Wees meer dan realistisch in deze gedachten (die je voor je houdt).  
Dit voorkomt enorm veel frustratie aan jouw zijde. En wees vervolgens blij met iedere zichtbare millimeter verbetering in het gedrag van de ander.

Niet coachbare mensen maken 
jouw leidinggeven alleen maar 
interessanter



Niet-coachbare mensen zijn over het algemeen zeer autonoom. Ze bepalen zelf door ‘wie’ en ‘waarmee’ ze zich laten beïnvloeden en kiezen er  
bewust of onbewust voor zich (door jou) niet te laten coachen. Voor alle duidelijkheid, ieder team heeft er minimaal een. Ook jij hebt er in jouw  
team mee te maken.

Hoe maak je het niet coachbaar zijn op een respectvolle manier bespreekbaar?

• Zeg ’ja’ tegen de kwaliteiten van de persoon en leg op tafel dat de ander voor jou niet te coachen is. Doe dat in de vorm van een oprecht 
compliment waarbij je de autonomie van de ander benadrukt. “Wat ik zo sterk vind aan jou is jouw autonomie. Jij maakt overduidelijk je eigen 
keuzes”.

• Of in de vorm van een inspiratie met de wens om succesvoller samen te werken in de toekomst. “Als ik naar de toekomst kijk, voorzie ik een  
steeds betere samenwerking tussen ons”.

• Of in de vorm van een confrontatie met de retorische mededeling: ‘Heb jij in de gaten dat je niet coachbaar bent voor mij?’

Met deze benadering zit je direct op de kern. En dat is top! En na dit begin komt het belangrijkste. Blijf uit de inhoud! De ander gaat je namelijk 
verleiden om je nader te verklaren; “Wat bedoel je precies?”, of uit te leggen “Leg eens uit.” en met voorbeelden te komen “Heb je hier een  
voorbeeld van?” En jij doet vervolgens wat veel mensen doen. Jij doet je uiterste best de ander te laten begrijpen wat je precies bedoelt, terwijl  
de ander op dat moment precies laat zien wat ‘niet coachbaar zijn’ is.

Wat kun je op zo’n moment beter doen?

Niet coachbare mensen maken 
jouw leidinggeven alleen maar 
interessanter



Maak gebruik van ‘het heterdaadje’, of te wel de spiegel in het moment zelf. Voorbeelden:

• Je zegt heel simpel: “Nu doe je het weer”.

• Of: Op de vraag, Wat bedoel je, antwoord je: “Dit wat je nu doet”.

• Of: Op de vraag: Heb je een voorbeeld ervan, antwoord je: “Dit”
.
Het gesprek valt stil. De ander kijkt je aan en weet niet veel te zeggen. Wordt ongemakkelijk. Herhaal eventueel als de ander je weer de inhoud in  
wil nemen. Vervolgens eindig je de One Minute Coaching met een inspiratie naar de toekomst en de wens om de samenwerking te verbeteren en  
neem je afscheid. 

Door de verbinding te verbreken leg je de verantwoordelijkheid bij de ander. Als je dit drie keer op deze manier hebt toegepast op drie  
verschillende momenten, zijn de rollen omgedraaid en mag de ander aan de slag. 

Niet coachbare mensen maken 
jouw leidinggeven alleen maar 
interessanter

Je hebt op een zeer eenvoudig wijze 
verduidelijkt wat niet coachbaar voor jou 
betekent en de wens neergelegd daarin te 
verbeteren.



Maak korte metten
met de excuuscultuur



Maak korte metten met de  
excuuscultuur!

Moet ik nog even doorgaan? Iedereen kent ze, excuses. Redenen waarom afspraken niet nagekomen zijn. Als collega’s besteden we er enorm veel 
aandacht aan. We luisteren ernaar, nemen ze serieus, vragen erop door. ‘Wat hield je tegen?’ ‘Wat vind je er moeilijk aan?’ ‘Ik snap het wel, je hebt  
het zwaar’.

We doen dit met zoveel aandacht dat we in elkaars excuses geloven. ‘Ik snap het wel, want je hebt het moeilijk’. Binnen de kortste keren wordt  
het de ‘nieuwe waarheid’. We gaan naar deze rechtvaardigingen leven. Hoe verander je de gewoonte om elkaar en jezelf te verexcuseren en te 
rechtvaardigen?

Stel vanaf nu nooit meer de vraag ‘Waarom is het je niet gelukt?’

Met het stellen van deze vraag geef je ruimte voor verontschuldigingen en excuses. Na het stellen van de vraag ben je niet alleen verplicht naar de 
excuses te luisteren, je geeft de ander ook de ruimte om af te haken van het doel, de opdracht, de taak. De ander krijgt gelegenheid om na te denken 
waarom iets niet gelukt is en verzint uiteraard legitieme redenen.

Spiegel de ander met het gedrag van de ander

‘Ik zie dat je niet gedaan hebt, wat we hebben afgesproken’. ‘Ik merk dat we steeds later beginnen’. ‘Ik zie je nog steeds de taken van hem  
overnemen, terwijl jullie anders hebben afgesproken’. ‘Ik merk dat de sessies steeds langer duren’. Uiteraard gaat de ander reageren en de meesten 
komen dan alsnog met een excuus. Onderbreek de anders’ rechtvaardiging of excuus en zeg “Ik hoor je een excuus maken”.

Nu mag je wel onderbreken omdat je niet naar het excuus gevraagd hebt. Vervolgens zeg je:

‘Ik hoor dat je met allerlei redenen komt 
waarom het je niet gelukt is’.



Stel prioriteit boven tijd

Bepaal onmiddellijk een nieuw doel als duidelijk is dat zaken niet gedaan zijn en pak direct door naar de toekomst. Iets niet doen is geen schande, 
ergens niet aan toekomen is heel menselijk. Wees hier eerlijk in.

Het heeft te maken met het stellen van prioriteiten. Doordat we prioriteiten stellen komen we aan sommige afspraken niet toe. Maak bij die  
constatering gebruik van inspiratie. ‘Ik weet zeker dat je in staat bent op een andere manier je doelen te bereiken’. Ik ben er niet aan toegekomen’ 
wordt; ‘ik had andere prioriteiten’.

Durf elkaar altijd vanuit integriteit en positiviteit aan te spreken op het gebruik van excuses

Misschien is dit punt wel de belangrijkste. Je hebt van een ander namelijk vaak sneller door dat hij of zij een excuus gebruikt dan van jezelf.  
Durf de ander de spiegel voor te houden en bedenk je dat deze spiegel ook voorgehouden krijgt.

‘Leef’ het voor

Het veranderen van deze cultuur is binnen een oogwenk gedaan. Het vereist discipline en lichtvoetigheid om dit vol te houden. Indien je als 
leidinggevende in staat bent om te doen wat je zegt is het snel afgelopen met het geven en accepteren van excuses.

Maak korte metten met de  
excuuscultuur!



Samenwerking
is kijken naar wat er wèl is



Samenwerking is kijken naar wat er wèl is

Ieder mens heeft minimaal vijftig kwaliteiten. En die kwaliteiten komen in een goed 
draaiend team volledig tot hun recht.

Een succesvol team, dat aan de vooraf gestelde verwachtingen voldoet of die zelfs 
overtreft, wordt daardoor een optelsom van alle individuele kwaliteiten.

De valkuilen van succesvol samenwerken

Maar wat nu als de resultaten tegenvallen, als de onderlinge rollen onduidelijk zijn, als mensen zich met elkaar gaan ‘bemoeien’ en emoties goed 
samenwerken in de weg staan?

Veel mensen kijken dan vaak naar wat er niet is, naar het ontbreken van kwaliteiten, naar de slechte resultaten, waardoor de gemoederen tijdens 
meetings regelmatig oplopen.

Het zijn deze gemoedstoestanden of mindsets die effectief beslissen in de weg staan. Mindsets, zoals angst, waardoor mensen niet meer durven 
doorpakken, of frustratie, die goed luisteren naar elkaar blokkeert, of cynisme dat remmend werkt op het geloof in de mogelijkheden voor de 
toekomst.

Allemaal mindsets die belemmerend werken en succesvol samenwerken blokkeren.

Hoe kan het anders?

Op de volgende pagina vind je drie invalshoeken om een optimaal en succesvol samenwerkend team te creëren:



Samenwerking is kijken naar wat er wèl is
1. Richt je op de feiten

Houd je aan de feiten en stop met het zoeken naar verklaringen voor de belemmerende mindset. De grootste valkuil van veel mensen is te willen 
begrijpen waar de belemmerende gemoedstoestand of mindset van de ander vandaan komt, om er – nog erger – vervolgens rekening mee te houden.

Het is de voedingsbodem voor excuses, rechtvaardigingen en beschuldigingen. Het haalt de focus weg bij datgene waar het op dat moment om gaat. 
Blijf empathisch naar elkaar èn vraag volledig commitment voor de taken van ieder teamlid. Beperk je tot de feiten.

2. Neem verantwoordelijkheid

In een succesvol samenwerkend team neemt iedereen voor honderd procent verantwoordelijkheid voor zijn eigen persoonlijke mindset.

Succesvolle mensen die beseffen dat ze zelf bepalen hoe ze naar de feiten kijken, nemen altijd verantwoordelijkheid voor de minder goede resultaten 
van het team. Daar heb je lef voor nodig. Om succesvol samen te werken gaan ze alleen in discussie met diegenen die bereid zijn uitgedaagd naar de 
feiten te kijken.

Ook al vallen de cijfers tegen, of zijn de cijfers van het ene unit veel beter dan van de andere, ze blijven in iedere meeting kijken naar elkaars 
kwaliteiten. Op basis daarvan wordt er gezocht naar toekomstperspectief. Samenwerking begint bij verantwoordelijkheid nemen voor de eigen 
perceptie. Erken en herken de kwaliteiten van de ander en jezelf.

3.  Stel je coachable op Organiseer je meetings lopend of staand. Stel  
je tijdens de meetings coachable op voor elkaar  
als je merkt dat je uit je uitdaging gaat. 
Geef jezelf kort de tijd in de spiegel van de  
ander te kijken om weer te zien wat er wèl is.  
Het is een garantie voor succes.

Coach elkaar op mindset tijdens meetings. Kijk pas naar de feiten als alle 
aanwezige teamleden uitgedaagd zijn voor het aanpakken van de taken en 
opdrachten. Houd de meetings kort en intens. 



Resultaatgerichte coaching
doe je vooral door niet op resultaten te coachen



Resultaatgerichte coaching doe  
je vooral door niet op resultaten  
te coachen
Veel mensen worden gestuurd door resultaten. Het resultaat is het gevolg van alle inspanningen die je in een taak of een opdracht hebt gestopt.  
Voor de meeste mensen is een resultaatverbetering een teken van vooruitgang. Hoger, sneller, korter, langer, verder. Allemaal referenties voor 
verbetering en om die reden voor veel managers een graadmeter voor kwaliteitstoename, verbetering en ontwikkeling.  
Logisch dat de output van acties vaak wordt gezien als graadmeter en dat veel managers hun teams op output sturen.

Deze manier van sturen gaat echter voorbij aan iets essentieels, namelijk dat je de resultaten van een inspanning nooit voor 100% in eigen hand hebt. 
De prestaties daarentegen, de manier waarop je tot het resultaat komt, wel.  
 
Door vooral op het resultaat te focussen raken veel teams opgebrand.

Aan ieder succes liggen heel veel inspanningen ten grondslag. En stel nou dat je alles hebt gegeven, een fantastische prestatie hebt neergezet  
en toch verliest. Lukt het je dan om toch met trots terug te kijken op je prestatie? Je moet immers met vertrouwen weer verder, op weg naar de 
volgende situatie waarin je weer het beste van jezelf wilt geven. Vandaar dat prestatie indicatoren, indicatoren die je voor honderd procent  
zelf kunt beïnvloeden, een completer beeld geven van ontwikkeling en persoonlijke groei.  
 
Als deze indicatoren verbeteren, worden de resultaten namelijk vanzelf beter.



Resultaatgerichte coaching doe je 
vooral door niet op resultaten te 
coachen
Wat zijn voorbeelden van prestatie indicatoren?

1. De mentale veerkracht waarmee je met de omstandigheden bent omgegaan. Het vermogen om positief om te gaan met de tegenslagen.  
Je zegt ‘ja’ tegen ieder ‘tegenvallend’ feit.

2. Het aantal calls dat je doet, het aantal fysieke bezoeken, het aantal afspraken dat je op een dag hebt gemaakt, het aantal opdrachten dat je  
afhandelt.

De One Minute Coaching ziet er dan als volgt uit:

1. Maak bij coaching van het resultaat gebruik van een compliment op de prestatie. Leg de nadruk op zaken die de persoon zelf kan beïnvloeden. 
Gebruik woorden als: “Jij hebt de regie”. Als de ander daarin gelooft, geeft dit grip en daarmee zelfvertrouwen op het eigen succesvol handelen.

2. Coach op de veerkracht die de ander heeft opgebracht. Of inspireer op de veerkracht die de ander gaat opbrengen.
3. Werk in je coaching altijd van klein naar groter. Benadruk dat het stap voor stap gaat. Geef de focus mee op de taak die nu of op korte termijn  

gedaan moet worden.
Een vraag aan jou: 

‘Stel, een van je medewerkers heeft de afgelopen 
maanden slechte resultaten behaald en voelt zich 
daar oprecht vervelend bij. 

Wat zeg jij tegen hem of haar op het moment dat je 
even de tijd neemt om naar de resultaten te kijken?



Effectief vergaderen?
Maak gebruik van time-outs



Effectief vergaderen? Maak 
gebruik van time-outs

Stel je voor dat je tijdens een meeting, net als in een basketbalwedstrijd, een time-out kan aanvragen. Een time-out is een korte onderbreking van de 
meeting zonder de meeting uit te lopen. Wat zou dit het team opleveren?

Je kent het wel van die meetings waarin weinig aandacht is van de deelnemers voor het onderwerp dat besproken wordt. Of dat de emoties dusdanig 
hoog oplopen dat mensen niet meer naar elkaar luisteren. Of, en deze ken je vast ook wel, dat er voortdurend allerlei beren worden neergezet bij elk 
idee dat wordt ingebracht.

Erken alle emoties

Aan het begin van de time-out worden alle emoties van de deelnemers herkend en erkend. De kunst is ze nu los te koppelen van de feiten. In de ogen 
van velen lijken de feiten onlosmakelijk verbonden met de emoties of gemoedstoestanden. Feiten als deadlines, afspraken, tijdschema’s zijn voor veel 
mensen veroorzakers van allerlei gemoedstoestanden als spanning, irritatie, frustratie en cynisme.

Terwijl deze gemoedstoestanden op dat moment persoonlijke keuzes zijn, waar veel mensen zich niet eens bewust van zijn. Tijdens de time-out wordt 
de eigenaar (eigenaars) van de emoties gevraagd de gemoedstoestanden te laten voor wat ze zijn, zonder dat er direct iets aan de oplossing van het 
‘probleem’ wordt gedaan. Dit kan hooguit nà het overleg gebeuren.

Na de time out is eenieder weer uitgedaagd voor het onderwerp dat op dat moment aan de orde is. Daar is veerkracht voor nodig. Als het de deelnemer 
(s) aan het overleg lukt om de minder effectieve gemoedstoestand los te laten en zich direct te focussen op het volgende onderwerp, geeft dit direct 
een betere inhoudelijke bespreking.



Effectief vergaderen? Maak 
gebruik van time-outs

Voorbeelden van time-out momenten?

1. Stel je voor dat de helft van de groep niet is voorbereid en dat mensen uit de voorbereidde groep zich hieraan ergeren. De ene helft wil door, de 
andere helft heeft een achterstand. Je vraagt een time-out aan en zegt: “Ik merk dat een aantal mensen niet zijn voorbereid en dat dit behoorlijk  
wat irritatie veroorzaakt bij de anderen”.  
“We moeten verder, dus ik stel voor dat we allemaal de emoties parkeren en doorgaan met dit onderwerp”. Blijf uit de inhoud en ga verder.

2. Tijdens een review merk je dat een van de collega’s (Anton) zich steeds zit te verontschuldigen voor de tegenvallende prestaties van zijn team.  
Je hoort dat een aantal mensen zich beginnen te ergeren aan dit gedrag. Time-out: “Ik hoor jullie irritatie en nodig je allen uit deze los te laten”. 
“Anton, ik hoor een verontschuldigende modus in je stem. Ik weet zeker dat je feitelijker kunt zijn, dan dat je nu bent”.  
Stel verder geen vragen en ga door met de review.

3. Tijdens een meeting merk je dat een aantal teamleden blijven hangen bij een onderwerp. Op de agenda is het op dat moment afgehandeld,  
maar het speelt zichtbaar nog in de hoofden van het team en vertraagt de afhandeling van het volgende punt. 
Je vraagt een time-out aan en dan zeg jij: …..



10 tips
1. Spreek je mensen aan ‘in het moment’ en maak gebruik van de kracht van ‘het hier en nu’.
2. Blijf uit de inhoud tijdens je One Minute Coaching. Mensen bepalen zelf de eigen perceptie.
3. Stel geen vragen tijdens One Minute Coaching.
4. Maak gebruik van complimenteren, inspireren, confronteren en provoceren.
5. Maak een onderscheid tussen een feit en een mentale stemming over datzelfde feit.
6. Coach en beïnvloed altijd vanuit je eigen uitdaging. Zo heb je de meeste impact.
7. Complimenteer de kwaliteit of de prestatie van de ander. Dat geef kracht om te veranderen.
8. Het resultaat heb je nooit voor honderd procent in eigen hand. Focus je op de prestatie.
9. Durf stellig te inspireren. Prikkel de ander om zelf in beweging te komen.
10.Maak een onderscheid tussen het gedrag van de ander en de persoon zelf. Het verhoogt je mentale veerkracht.



Waarom jĳ meer met  
One Minute Coaching wilt doen
Je hebt zojuist een goed beeld gekregen van de simpele mogelijkheden die One Minute Coaching jou kan bieden. 
In de afgelopen jaren hebben wij veel teamleden getraind en geholpen om meer uit zichzelf en hun team te halen.  

Wil je meer inzicht krijgen in hoe One Minute Coaching jou kan helpen bij het behalen van je doelstellingen? Dat kan op verschillende manieren.

Maak een connectie met Victor 

Regelmatig verzorgen wij trainingen waarin je de One Minute Coaching methodiek leert te gebruiken bij je dagelijkse werkzaamheden. Sommige 
cursisten geven zelfs aan dat het hen heeft geleerd effectiever te zijn in hun zakelijk en privé leven!

Bekijk welke trainingen er de aankomende tijd gepland staan op http://bit.ly/OMCtraining

Schrijf je in voor de nieuwsbrief Volg One Minute Coaching op Facebook

https://www.linkedin.com/in/victormion/
http://bit.ly/OMCtraining
https://www.oneminutecoaching.nl/nl/register-2/
https://www.facebook.com/OneMinuteCoaching/

