
 
 

Casus PON - Tandem coaching  
 

Vraag 
Omdat bedrijven steeds vaker onderdeel worden van grote (internationale) organisaties, is de balans tussen 
ROI (Return on Investment) en een investering voor de middellange termijn lastig te realiseren. Je wilt zowel 
investeren als zo snel mogelijk rendement zien. Of dit nu financieel resultaat is of dat het zich uit in beter 
gekwalificeerd personeel. Dat kan elkaar bijten. Voor een commercieel directeur bij PON was dit aanleiding om 
Way2Talent in te schakelen voor ondersteuning in de vorm van zowel een persoonlijk als teamontwikkeltraject. 
En om zijn eigen kracht en belangstellingsgebied helder in kaart te brengen. 
 
Aanpak 
Met persoonlijke coaching begeleidde Way2Talent de commercieel directeur naar een andere rol en 
leiderschapsstijl die vanuit de organisatie werd verlangd. Onder de noemer Tandem Coaching gingen twee 
adviseurs van Way2Talent aan het werk. Een richtte zich op mentale coaching en onderzocht met de directeur 
waar hij zich op interpersoonlijk gebied kon ontwikkelen in confronterende en intensieve sessies. De ander ging 
parallel met hem aan de slag op beleidsmatig en strategisch vlak. We zetten verschillende testen en 
methodieken in waaronder de Wave® en DiSC (zie hoofdstuk 10 in het boek Meten of Zweten). 
 
Daarnaast liep een traject om zijn deels nieuwe team te versterken. Teamsessies zetten het beleid, de 
communicatie en de opvolging steviger neer. Hierbij gebruikten wij teamrollen-rapporten. Het accent lag op 
zijn ontwikkeling naar een andere leiderschapsrol. Hoe meer hij de teamleden kon loslaten, hoe meer ruimte 
hij zou krijgen om invulling te geven aan zijn nieuwe rol. Enerzijds wilde hij het team ondersteunen en 
begeleiden omdat het team recentelijk was samengesteld, anderzijds was het zaak dat hij de teamleden losliet 
en zich richtte op zijn eigen positie en ontwikkeling. Ook dit leverde conflicterende belangen op.  
 
Resultaat  
Door twee verschillende adviseurs met ieder hun eigen specialiteit op de directeur ‘los te laten’, waren snel en 
op uiteenlopende fronten successen te boeken. De mensgerichte manier en de organisatiegerichte manier van 
het coachen van de directeur leverde inzicht in eigen kunnen en in leerpunten op en stelde hem in staat zich 
ontwikkelen in de nieuwe leiderschapsstijl. 
 
Overige resultaten: 

ü Delegeren en loslaten.  
ü Strategisch en tactisch aanpakken in plaats van operationeel handelen. 
ü Verbeterde voortgangscontrole. 
ü Handelen vanuit een strategisch langetermijnperspectief met behoud van korte termijn resultaten en -

bijdragen. 
ü Ruimte qua tijd en financiën om te investeren in de middellange termijn strategie en om het financieel 

(maand)resultaat te borgen. Korte en middellange termijn zijn op een verantwoorde manier 
samengekomen. 

ü Verbetering van het team waarbij alle teamleden helder zicht hebben gekregen op hun rol en waarbij 
alle verwachtingen naar elkaar zijn uitgesproken. 

 
Feedback Remko Sunnotel, voormalig commercieel directeur PON  
‘Door toepassing van de Wave® 360 kreeg ik de bevestiging van een aantal zaken dat ik gevoelsmatig al wist. 
Door de persoonlijke aanpak en confrontaties met de coach ben ik nog zelfbewuster aan de gang gegaan met 
deze wetenschap. Ik heb keuzes gemaakt met het team maar vooral persoonlijke keuzes. Dit heeft geresulteerd 
dat we een brand hebben opgezet bij een ander bedrijf binnen dezelfde holding waardoor we nu slagvaardiger, 
marktgerichter en door een betere structuur ook winstgevender geworden zijn. Ik ben nog steeds MT-lid maar 
doordat dit binnen een kleiner, slagvaardiger bedrijf is, voel ik me nu beter op mijn plaats en kan nu ook echt 
het verschil maken. Een win-winsituatie voor het bedrijf, mijn team en voor mij persoonlijk.’ 
 
Op onze website bekijk je een video over onze werkzaamheden bij PON.  


