
 
 
 
 

 
JURYRAPPORT 

Het beste coachboek van de afgelopen 10 jaar 
 
De jury heeft gewerkt binnen het kader zoals dat door de NOBCO vooraf 
was bepaald: namelijk geen boeken waarin coaching niet voorkomt in de 
titel, alleen de tien boeken, die door NOBCO-leden waren ingebracht en de 
meeste stemmen hadden gekregen. 
 
Met deze top tien zijn de juryleden onafhankelijk van elkaar aan de slag 
gegaan. Dat nadat er een uitwisseling was geweest over de criteria, die zij 
bij het lezen van de diverse boeken wilden hanteren. Heeft een boek 
verrassende oorspronkelijkheid en brengt het nieuwe inzichten? Dat 
bleken al snel onze belangrijkste criteria. 
 
Een boek schrijven is een omvangrijk, intensief en uitdagend project. De 
juryleden voelen daarom veel bewondering en waardering voor alle tien 
boeken. Duidelijk is dat er door de diverse auteurs veel mooi en goed 
werk is verricht, ook pionierswerk, in het relatief jonge vakgebied van 
coaching. Alle boeken die we hebben doorgenomen zouden wat ons 
betreft dan ook een prijs verdienen. Maar het was nu eenmaal onze taak 
om de top drie te kiezen.  
 
De uitwisseling van onze persoonlijke keuzes was voor ons een complete 
verrassing, want onze persoonlijke voorkeuren - gebaseerd op de 
genoemde criteria -  bleken sterk met elkaar overeen te komen. We 
bleken in grote lijnen te hebben gekozen voor oorspronkelijkheid 
(authenticiteit) van de auteur en voor speelsheid, die een voorwaarde is 
voor creativiteit. Oorspronkelijkheid en speelsheid, misschien zijn dat wel 
de twee belangrijkste peilers voor zowel de coach als voor een 
coachingstraject.   
 
En de winnaar is… 
 
De drie boeken blijken, toevallig of niet, van drie dames te zijn, die alle 
ondernemer zijn. Zo hebben zij bijvoorbeeld alle drie opleidingen tot coach 
in de wereld gezet. En hebben ze het lef gehad  om te pionieren, ieder op 
haar eigen oorspronkelijke manier.  
 



 
 
 
 
De derde plaats hebben we ingeruimd voor het boek Coachen als 
professie van Ien van der Pol. Dit boek is een omvangrijk 
standaardwerk, waar vele coaches uit kunnen putten, en dat dicht staat 
bij de belevingswereld van de coach. Het boek is fris geschreven, met 
helder taalgebruik. Het is duidelijk dat Ien van der Pol dit boek met liefde 
en passie heeft geschreven.  
 
De tweede plaats gaat naar Dynamisch Coachen van Ans Tros. Dit 
boek trof de juryleden vooral vanwege de oorspronkelijkheid waarmee zij 
het heeft geschreven. Ans gaat haar eigen gang en heeft haar eigen 
voorkeuren en inzichten. Zo gaat zij bijvoorbeeld het gebruik van de rijke 
betekenis van Tarotkaarten niet uit de weg. De schrijfster is bereid om 
kolen uit het vuur te halen.  
 
De eerste plaats gaat naar Onorthodoxe interventies bij coachen van 
Cobi Brouwer. Unaniem vonden de juryleden dit boek niet alleen zeer 
oorspronkelijk, provocerend en uitdagend, maar vooral ook speels en 
daardoor het meest inspirerend. De jury stelt de veelkleurige invalshoeken 
van de auteur, die tot originele interventies leiden, en de leuke 
praktijkvoorbeelden, zeer op prijs. 
 
Deze uitkomst van de coachboeken van de laatste 10 jaar lijkt goed aan 
te sluiten bij het thema van deze dag: De toekomst van coachen. Er is lef 
nodig om te zijn wie je bent, om nog meer te worden wie je bent, om je 
oorspronkelijkheid verder te ontwikkelen. Er is humor nodig over ons vak, 
en speelsheid, om ook in de toekomst nieuwe creativiteit te laten ontstaan 
en om als coach een voorbeeld te zijn voor collega’s en cliënten. Wij 
gunnen het coachvak heel veel mooie, oorspronkelijke en speelse 
ontwikkelingen en hopen dat met deze keuze die wij hebben gemaakt van 
harte te stimuleren. 
 
Het boek Wisselende contacten van Karen Walthuis is binnen de jury een 
onderwerp van discussie geweest. Uiteindelijk is besloten om het boek wel 
te noemen, vanwege de frisse en speelse schrijfstijl. Als wij namelijk de 
opdracht hadden gekregen om de top vier vast te stellen, dan zou dit boek 
zeker op de vierde plaats zijn gekomen. 
 
Jury 

De jury bestond uit drie deskundigen uit het veld 

 

 



 
 
 
 

• Jetske van Heusden (voorzitter jury), ING  Jetske van Heusden 
werkt voor ING Insurance/IM Group HR, en is binnen deze unit 
verantwoordelijk voor diverse activiteiten op het gebied van 
leiderschapsontwikkeling. Daarnaast is ze als gecertificeerd coach 
verbonden aan de interne coachpool. Wat haar boeit in haar werk is 
om mensen te helpen verbinding te maken met zichzelf en met 
anderen, en zo onder andere een beter begrip van elkaar te 
creeren.   

• Adriaan Hoogendijk, Adriaan werkt als coach en opleider tot coach 
vanuit Hoogendijk Coaching en Opleiding. Hij schreef onder andere 
de boeken Loopbaanzelfsturing; bezieling en vitaliteit (18e druk), De 
Schoonheid van Coachen; over vitaliserend coachen (12e druk), en 
De Tweede Levenshelft; werkboek voor veertig en verder (2013), 
allen bij Business Contact. En hij is de maker van Het 
Bezielingsspel.   

• Boudewijn Bertsch, Boudewijn is bedrijfseconoom en verbonden 
als adjunct faculty aan de Rotterdam School of Management, 
(Executive Education), Erasmus University. Hij verzorgt onder meer 
leiderschap workshops die gebruik maken van verschillende 
wetenschappelijke disciplines en coacht individuen en teams. Zijn 
passie is om mensen te helpen het beste uit zich zelf te halen en 
hun relaties met anderen. 

 
8 oktober 2013, namens de jury van de NOBCO “Het beste coachboek van 
de afgelopen 10 jaar” verkieizing, Jetske van Heusden. 
 


