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EVEN VOORSTELLEN 
 

Mijn naam is Martin Stegers. Ik ben sinds 1998 
werkzaam als massagetherapeut en docent in diverse 
massagetechnieken.  
 
Heel fijn vond ik altijd de diepgang in de gesprekken 
waarin niet alleen de cliënt, maar ook ik mijn 
oplossingen & antwoorden kon vinden in mijn verhaal. 
Dit gaf mij de “honger” naar verdieping in 
gesprekstherapie, waardoor ik diverse opleidingen ging 
volgen om die honger te stillen. De laatste drie jaar heb 
ik mij gespecialiseerd in Coaching en Hypnotherapie.  
 
In 2022 heb ik een ernstige vorm van slokdarmkanker 
gekregen wat mij 50% kans op overleven gaf en dus 
besloot ik nieuwe doelen te stellen en dit cursusboek 
LifeCoaching voor jullie te schrijven. LifeCoaching levert 
een grote bijdrage aan fysiek en mentaal herstel.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANKWOORD 
 

In mijn slokdarmkanker-periode heb ik dit cursusboekje 
mogen schrijven. Dit boekje draag ik op aan allen die mij in 
deze moeilijke periode gesteund hebben. 

 
 
 
Marion, familie en vrienden:  
 

Dank jullie wel xxx 
 
 
Martin Stegers 
Email: info@zenmindset.nl 
Website: www.zenmindset.nl 
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COACHING TIPS 
 

• Een LifeCoach bezit geen kant en klaar pakket van oplossingen voor elk 
probleem. Een LifeCoach zal jou niet adviseren (enkele uitzonderingen 
daargelaten), maar je begeleiden zodat jij je eigen antwoorden en oplossingen 
vindt en de juiste keuzes kunt maken 

 

• De oplossing van het probleem mag immers uniek vanuit jou zelf komen 
 

• Een LifeCoach helpt je jouw denkpatronen te structureren, wat helderheid en 
inzicht geeft 

 

• Een LifeCoach helpt je jouw stress op te lossen, wat oplucht en jou Mentaal en 
Fysiek doet ontspannen 

 

• Een LifeCoach helpt je jouw leven vorm te geven en jouw levensdoelen te 
bereiken 

 
 

Ieder mens heeft een verhaal 
 

Ieder verhaal heeft zijn problemen 
 

Ieder probleem heeft weer haar mooie 
 

Eigenwijze oplossingen 
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ZOALS IK AL EERDER SCHREEF 
 
Ieder mens heeft een verhaal, ieder verhaal heeft zijn problemen en ieder probleem 
heeft weer haar oplossingen. Deze drie elementen zijn continu aan verandering 
onderhevig en dus continu in beweging. 
 
Ieder moment van ons leven blijft dus ons verhaal veranderen door de prikkels en 
gebeurtenissen om ons heen. Ons verhaal zit vol met leuke en minder leuke 
toestanden. Laten wij de minder leuke toestanden gewoon problemen noemen. Alle 
problemen in een keer oplossen lukt ons vaak niet, daarom pakken we altijd het 
grootste probleem aan om hiervoor een oplossing te creëren. “We pakken de koe bij 
de horens”!! 
 

 
 
Ieder probleem geeft spanning. Komt er geen oplossing, dan blijft het probleem 
doorwoekeren en wordt het een irritatie. Deze irritatie groeit uit naar gespannenheid 
in Lichaam & Geest. Van gespannenheid gaat het over naar overspanning en na 6 
maanden overspannen te zijn gaat het over naar een Burn-Out. Het is dus een 
belangrijke zaak om het “grootste probleem” in een zo vroeg mogelijk stadium op te 
lossen.  
 
Jullie leren LifeCoaching en behandelen dus alle problemen die in het dagelijks leven 
voorkomen, dus alle levensproblemen zoals: overspannenheid, foute eetpatronen, niet 
kunnen stoppen met roken en relatie/familie/werk-problemen. En dat gaan we nu met 
deze mooie cursus doen…….. 
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CURSUS LIFECOACHING 
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HET VERHAAL 
 
Om te kunnen begrijpen waar iemand mee zit laat je de cliënt zijn verhaal vertellen. 
We geven geen adviezen, want dat geeft de cliënt het gevoel dat de coach boven hem 
staat. Ook breekt dit aan het zelfvertrouwen van de cliënt.  
 

 
 
 
“Vertel eens, hoe gaat het met jou”? 
 
De cliënt wil gewoon zijn verhaal kwijt, dus we onderbreken weinig en we luisteren 
veel. We mogen wel graag spiegelen, dus antwoorden herhalen: “Toen werd het je 
teveel”, “Je werd er doodmoe van”, “geen steun van je partner”? 
 
 
Het stellen van open vragen ondersteund het vertellen van het verhaal: 
 

• “Wie zegt dat”? 

• “Wat heb je daarover gehoord”? 

• “Waar heb je dit ervaren”? 

• “Wanneer moet je er weer naar toe”? 

• “Welke mensen zijn dit”? 

• “Hoe vreemd is dat”? 

• “Waarvan weet je dat”? 

• “Hoe doe je dat precies”?  

• “Hoe weet je dat”?  

• “Wanneer is het laatste keer dat je dat deed”?  

• “Wanneer doe je het niet”?  

• “Hoe weet je dat je het niet doet”? 
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Focus je helemaal op jouw cliënt en houd regelmatig oogcontact. Oogcontact bepaalt 
voor een belangrijk deel of de cliënt voelt dat je werkelijk naar hem luistert. Geef 
bevestigingen door te knikken, te glimlachen of door korte woordjes die het verhaal 
niet onderbreken: 
 

• “Interessant” 

• “Knap zeg” 

• “Geweldig” 

• “Ok” 

• “Prachtig” 

• “Niet te geloven” 

• “En toen”? 

• “Dat je dat zo voor elkaar hebt gekregen” 

• “Goed van jou”!  
 
 
 
Voorbeeld: 
 
Coach:  “Vertel eens Inge, hoe gaat het met jou”? 
Cliënt:  “Voel me triest vandaag”. 
Coach: “Triest”? 
Cliënt: “Thuis hebben m’n moeder en vader s’avonds geen QualityTime meer 

voor mij”. 
Coach: “Hoe weet je dat”? 
Cliënt: “Vroeger konden we samen nog lekker bankhangen en knuffelen, nu niet 

meer. Ik mis dat heel erg”. 
Coach: “Wanneer is het laatste keer dat jullie nog deden knuffelen”? 
Cliënt: “Sinds dat m’n pa een nieuwe baan heeft, ongeveer 3 maanden geleden. 

Hij heeft het er maar druk mee. Voorheen hielp hij ma nog mee in het 
huishouden en nu moet ma dit ook nog doen naast haar werk”. 

Coach: “Niet te geloven”. 
 
 
 
 
 
Een van de belangrijkste eigenschappen van een goede coach is op de juiste 
momenten te kunnen zwijgen. Als de cliënt nadenkt, is het beter om even niets te 
zeggen. Anders onderbreek je de gedachtestroom van de cliënt. Er is niets mis met 
stilte. Sluit na maximaal 10 minuten het verhaal af met: “Je hebt een deel van je verhaal 

verteld, maar wat is nu jouw grootste probleem”? 
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HET PROBLEEM 
 
“Wat is nu jouw grootste probleem”? 
 
Het is belangrijk om de cliënt na het stellen van de hoofdvraag niet te “helpen”, anders 
ga je het antwoord sturen. Ook hier werkt het stellen van open vragen ondersteunend 
in het vertellen van het probleem: 
 

• “Hoe is dat een probleem voor jou”? 

• “Wat levert dit probleem je op”?  

• “Wat levert dit probleem je op als je dit niet meer doet”?  

• “Wat houd je tegen”? 

 
 

 
 
 
Coach:  “Maar wat is nu jouw grootste probleem”? 
Cliënt: “Mijn grootste probleem? Mijn ouders zeggen dat ik opvliegender ben 

geworden”.  
Coach: “Opvliegender”? 
Cliënt: “Ja, sneller boos en opstandig. Maar ik mis het knuffelen, het samenzijn 

en de aandacht”. Ik wou dat het weer was zoals vroeger”. 
Coach: “Dus jouw grootste probleem is dat je sneller boos en opstandig wordt”? 
Cliënt:  “Ja”. 
Coach: “Wat levert dit probleem je op als je dit niet meer doet”?  

Cliënt:  “Rust”. 
Coach: “Rust”. 
Cliënt:  “Ja rust, want dan ben ik minder boos en opstandig”. 
 
 
Nadat de cliënt antwoorden heeft gegeven op jouw vragen, geef je een samenvatting 
van het probleem van de cliënt.  
 
“Als ik jou goed begrijp wil je een betere relatie met je familie, maar weet je niet 
hoe je dit moet aanpakken…..…..”.  
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DE GEVOELENS 
 

“Wat voel je nu bij je probleem”? 
 
Ook hier werkt het stellen van open vragen ondersteunend in het uiten van de 
gevoelens: 
 

• “Wat doet het je nu”? 

• “Wat heb je nodig”? 

• “Als je dat allemaal hebt, hoe zou jij je dan voelen”? 

• “Wat gebeurd er als je met dit gevoel denkt aan het probleem”? 

 

Je helpt de cliënt zijn gevoelens te uiten die hij ervaart bij zijn probleem. Tevens 
bevestig je zijn gevoelens. Het uiten van de gevoelens helpt de cliënt tot een rationele 
beslissing te komen. Door gevoelens te uiten, zit het verstand minder in de weg.  

 

 
 
 
Herhaal het probleem en vraag:  
 
Coach:  “Dus jouw grootste probleem is dat je sneller boos en opstandig wordt? 

Vertel eens Inge, wat voel je bij jouw probleem”? 
Cliënt:  “Voel me gewoon intens triest hierdoor”. 
Coach: “Wat gebeurd er als je met dit gevoel denkt aan het probleem”? 

Cliënt: “Dan is het net of ik leegloop, wordt er ook moe van”. 
 
 
Vertel gerust wat jezelf in deze situatie zou voelen en de cliënt vragen of hij zich hierin 
herkent. Als je bijvoorbeeld zegt wat je zelf zou voelen als je in de schoenen van de 
cliënt zou staan, dan voeg je eraan toe: “Hoe is dat voor jou?” Als het je niet lukt om 
gevoelens te helpen uiten, sluit deze stap dan af met: “Oké, een andere vraag nu als 
het mag”. Ga via dit bruggetje naar de oplossing van het probleem. 
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DE OPLOSSING 
 
Herhaal het probleem en stel de volgende vragen:  
 

• “Wat zou jouw favoriete oplossing zijn van jouw probleem”?  
 

• “Wat heb je nodig”? 

• “Als je dat allemaal hebt, wat doe je dan wat je nu niet doet”? 

 
Noteer eventueel de antwoorden zo letterlijk mogelijk, denk na en vat bondig samen.  

 
Hou de vragen kort en geef geen toelichting bij bovenstaande vragen.  
 
Stel dat je na de vraag naar de favoriete oplossing zegt: “Je mag alles zeggen wat 
in je opkomt”. Iemand die je eigenlijke vraag hier het liefst ontwijkt, kan zo’n 
toelichting aangrijpen om een heel verhaal af te steken en voor je het weet, ben je het 
spoor bijster. 
 
Je probeert de cliënt een zelfbedachte oplossing te laten formuleren voor zijn 
probleem. Je vraagt naar zijn favoriete oplossing, omdat hij hierin de meeste energie 
in zal steken. En andere oplossingen voor hem letterlijk tweede keus zijn. 
 
 
 
Coach: ““Wat zou jouw favoriete oplossing zijn van jouw probleem”?  
Cliënt: “Ik ga het ze zeggen. Ik ga hun vertellen wat dit allemaal met mij doet”. 
Coach: “Dat is een heel goed plan. jij gaat tegen je ouders zeggen wat dit 

allemaal met jou doet”. 
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DE HAALBAARHEID 
 
Je vraagt de cliënt hoe hij denkt over de haalbaarheid van zijn favoriete oplossing.  
 

 
 
De cliënt heeft bijna altijd al heel snel het idee of zijn oplossing realiseerbaar is. Als hij 
aangeeft dat zijn oplossing niet haalbaar is, dan stel je vast dat hier een streep 
doorheen kan en keer je terug naar de vorige stap DE OPLOSSING.  
 
Het is het beste dat de cliënt zelf aangeeft of een oplossing al dan niet haalbaar is. Als 
jij een oplossing als onhaalbaar beoordeelt, zul je eerder op weerstand stuiten. 
 

“Is deze oplossing haalbaar”? 
 
Zeg de cliënt “Nee”, dan zeg je: “deze oplossing valt dus af”.  Ga terug DE 
OPLOSSING en vraag dan weer:  
 

“Wat zou jouw favoriete oplossing zijn van jouw probleem”? 
 
 
Zeg de cliënt “Ja”, dan ga je verder naar DE UITVOERING. 
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DE UITVOERING 
 

• “Ga je werk maken van je oplossing”? 

• “Wanneer ga je werk maken van je oplossing”? 

• “Hoe ga je het doen”?  
 
Als de cliënt de drie vragen met overtuiging positief beantwoordt, sluit je het gesprek 
af met een evaluatie. 
 

• Als blijkt dat de cliënt vastloopt in het beantwoorden van de uitvoering en zo 
ontdekt dat de oplossing voor hem niet realiseerbaar is, dan zeg je: “kennelijk 
is deze oplossing toch te moeilijk, die valt bij nader inzien dus af”. Terug 
naar DE OPLOSSING en vraag: “Wat zou jouw favoriete oplossing zijn van 
jouw probleem”?  

 
 

 
 
 

Nagenoeg elke verandering die je in je leven probeert aan te brengen stuit op verzet. 
De belangrijkste tegenstander ben je zelf. Je brein koestert van nature de status quo. 
Veranderen kost namelijk veel energie en het brein is hier juist heel zuinig mee.  
 
Maar niet alleen jij verzet je tegen verandering, maar ook de mensen in je meest directe 
omgeving. Ze kennen je zoals je bent en willen meestal van jou geen nieuwe versie. 
Als je ooit geprobeerd hebt iets aan je leefstijl te doen, bijvoorbeeld stoppen met roken, 
minderen met drinken of gezonder te eten, dan zul je ervaren hebben dat je de mensen 
niet altijd mee hebt. “Doe niet zo ongezellig, dat ene glaasje”? 
 
Als de cliënt gekozen heeft voor een oplossing die een verandering betekent in zijn 
leefstijl, vraag je hem of hij denkt dat er mensen zijn die zich tegen zijn oplossing 
kunnen verzetten en zo ja, hoe hij zich ertegen kan wapenen. 
 
Sommige mensen kunnen, ook als ze in grote moeilijkheden zitten, pas echt een 
besluit doorvoeren als ze zich door anderen gesteund weten. Jij als coach kan deze 
steunende persoon zijn, maar dat is niet altijd genoeg. Soms heeft iemand nog de 
steun van iemand nodig die tot zijn intieme kring behoort.  
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Zonder de goedkeuring, bemoediging of dwingende ogen van iemand uit z’n intieme 
kring, kan hij niet doorzetten wat hij zich heeft voorgenomen. Zodra iemand zijn 
voornemen of besluit met zijn levensgezel, kind, ouder of een goede vriend(in) deelt 
en hem of haar expliciet om steun vraagt, staat hij er letterlijk niet meer alleen voor en 
staat hij sterker. Vraag daarom of er belangrijke mensen zijn die als steun in de rug 
kunnen fungeren. 
 
Stel vragen over hoe zichzelf te belonen bij het uitvoeren van de oplossing. Wij blijven 
levenslang heel gevoelig voor beloningen. Het is en blijft een belangrijke stimulans 
voor verandering en doorzetten van besluiten. Als coach kun je van deze wijsheid 
gebruikmaken en de cliënt vragen hoe hij zichzelf kan belonen als hij zijn oplossing in 
de praktijk brengt.  
 

 
 
Een vorm van beloning die je nu al kunt bespreken zijn de gevoelens van schuld, spijt, 
zelfverwijt of schaamte die hem bespaard blijven als hij nu in actie komt. “Hoe denk je 
over jezelf en welke gevoelens zul je hebben als je de kans niet aangrijpt om nu in 
actie te komen”? 
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UITZONDERINGEN 
 
In het begin van dit boek (bij de coaching tips) schreef ik het volgende: “Een LifeCoach 
zal jou niet adviseren (enkele uitzonderingen daargelaten), maar je begeleiden 
zodat jij je eigen antwoorden en oplossingen vindt en de juiste keuzes kunt maken”. 
 
Deze uitzonderingen zijn de HULPVRAGEN & BEPERKINGEN. 

 
 

HULPVRAGEN 
 
In dit traject van: HET VERHAAL, HET PROBLEEM, DE GEVOELENS, DE 
OPLOSSING, DE HAALBAARHEID en DE UITVOERING zijn er dus 2 uitzonderingen. 
We kunnen te maken krijgen met HULPVRAGEN en BEPERKINGEN. 
 
Bij een hulpvraag, waarbij de cliënt wel zijn einddoel, maar niet de weg er naar toe 
weet, mag je natuurlijk wel adviseren. Bij een hulpvraag mag je als coach oplossingen 
aandragen en laat je de cliënt kiezen uit de aangedragen oplossingen.  
 
 
Voorbeelden van hulpvragen zijn: 
 

• “HOE kom ik (zo snel mogelijk) van mijn burn-out af”? 

• “HOE krijg ik mijn hulpbehoevende vader zover dat hij naar een 
verzorgingstehuis gaat”? 

• “HOE profileer ik me binnen de organisatie zodanig dat ik in de toekomst meer 
kans maak op promotie”? 

• “HOE kan ik het beste reageren op kritiek van mijn collega”? 

• “HOE zorg ik ervoor dat ik tijdens het maken van mijn huiswerk me niet zo 
gemakkelijk laat afleiden door andere zaken zoals social media”? 
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Ook bij een hulpvraag begin je met het verhaal. Iemand die een beroep op je doet voor 
hulp, wil zijn verhaal kwijt en zijn hulpvraag motiveren. Jou helpt het om je een beeld 
te vormen van de situatie. 
 
Daarna ga je naar de omschrijving van het probleem, gevolgd door de gevoelsvragen.  
 
De favoriete oplossing, doe je anders dan voorafgaand. Je vraagt nu niet “Wat zou 
jouw favoriete oplossing zijn voor jouw probleem”? maar:  
 

“Wat zou je het liefst willen dat ik voor je doe”? 
 
 
Als je wilt en kunt bieden wat de cliënt vraagt, stem je in en maak je praktische 
afspraken over de hulpverlening. 
 
Als je niet wilt of kunt bieden wat de cliënt vraagt, stel je de cliënt de vraag naar de 
haalbaarheid. Als de cliënt aangeeft dat wat hij vraagt niet haalbaar of reëel is, stel je 
de vraag wat hij dan van je wil. 
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BEPERKINGEN 
 
Beperkingen zijn problemen waarbij het noodlot heeft toegeslagen en iemand geen 
keus (meer) heeft, maar nu voor de vraag staat: “HOE ga ik hiermee om”?  
 

Voor een beperking bestaat geen oplossing 
Iemand moet ermee leren leven 

 
 
HET VERHAAL:  
Ook bij een beperking begin je met het laten vertellen van het verhaal, je luistert, 
spiegelt en vat samen. 
 
 
HET PROBLEEM: 
Coach: “Wat is nu je grootste probleem”?  
Cliënt: “Niet het ontslag, maar het verdriet dat mijn vrouw erom heeft. Ik wil haar 
dat graag besparen”.  
Coach: “Je wilt je vrouw verdriet besparen, maar je weet niet hoe dit te doen”.  
 

(Je begrijpt het wellicht meteen: verdriet wegnemen gaat niet). 
 
 
HET GEVOEL:  
Coach: “Wat voel je nu bij je probleem”? 
 
 
DE OPLOSSING: 
Coach: “Wat zou je nu het meeste helpen?” Je spiegelt het antwoord en vraagt ten 
slotte:  
 

“En HOE zou ik je hierbij het beste kunnen steunen”? 
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