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onderweg

Coach Carmen
Mooie herfstdag in het Heilooërbos. De een laat de
hond uit, de ander zit in gedachten verzonken in
yogahouding op het bruine bladerdek. Iemand stelt
de camera scherp op een paddenstoel, een stel op
wandelschoenen gaat in straf tempo over de paden
en Carmen van den Berg zit relaxed met een schrijfblok voor zich tegen een boom, terwijl ze een telefoongesprek voert.
Ze is aan het werk, zegt ze als het
gesprek is beëindigd. Prettig om
dat hier te doen, vindt ze. In de
natuur, de rust van het bos, op
loopafstand van het kantoor van
coachingsbedrijf Aywe (spreek uit
’Ai-wie’) aan de Heerenweg waarvoor ze al jaren werkt.
Coaching is veel meer dan een
baan. Carmen vertelt er vol passie
over. Het heeft zeven jaar geleden,
toen ze er zelf mee in aanraking
kwam, haar leven veranderd.

Droom

Rob Bakker ontmoet mensen
onderweg in de regio.
Vandaag:
Carmen van den Berg (30)
Uit Schagen
Was leerkracht basisonderwijs,
is coach, voornamelijk van
onderwijzend personeel

,,Ik was nog maar 23 en werkte op
een basisschool in Nieuwe Niedorp. Voor de klas staan was altijd
mijn droom, als meisje al. Ik wilde
kinderen helpen. Maar ik had ook
toen al het idee dat helpen iets
anders is als ’redden’. Redden is
een valkuil. Dan vertel je iemand
hoe hij het moet doen. Echt helpen
is veel minder oppervlakkig. Echt
helpen is als je mensen leert zichzelf te helpen.’’
De sleutel van coaching is jezelf
te leren ontdekken, zegt Carmen.
Want je kunt pas echt anderen
helpen als je weet hoe je zelf in
elkaar zit en hoe je zelf functioneert. ,,Coaching moet leiden tot
persoonlijke groei, tot meer zelfvertrouwen en inzicht in jezelf.’’
,,Ik merkte destijds, toen we met
ons onderwijsteam een coachingstraject volgden, dat ik mij heel
vaak afvroeg of ik het wel goed
deed als leerkracht. Ik was onzeker.
Ik had veel behoefte aan bevestiging en waardering van ouders en
collega’s. Dat zie je vrij vaak bij
leerkrachten. Ze leven voor hun
vak, ze doen hun best en hebben de
neiging te hard te werken omdat

ze zich voortdurend afvragen of ze
kinderen wel genoeg te bieden
hebben. Het inzicht dat de essentie
van het probleem altijd in mijzelf
zit en de oplossing dus ook, veranderde veel bij mij.’’
Er speelde meer in die tijd. Carmen moest leren omgaan met het
onmetelijke verdriet om de dood
van haar vriend Jeffrey, die door
een motorongeluk uit het leven
was weggerukt. Ook in dat proces
hielp de coaching haar.
,,Ik leerde dat ik mijn verdriet er
gewoon moest laten zijn. Dat ik
niet moest proberen het te verstoppen of weg te drukken. Tegelijk
kwam ik er door de coaching achter dat ik niet alleen voor de klas,
maar ook in mijn relatie altijd naar
bevestiging had gezocht. Ik kon
meer uit mezelf halen als ik met



Redden is een
valkuil. Leer
mensen zichzelf
te helpen, dan
help je ze echt
meer zelfvertrouwen in het leven
zou staan, ontdekte ik. Hoe moeilijk die ervaring ook is geweest, ik
heb er heel veel van geleerd.’’
Carmen heeft in coaching haar
roeping gevonden. Bij Aywe richt
ze zich vooral op de onderwijswe-

reld. Ze coacht vaak onderwijsteams waarbij de samenwerking
niet meer goed loopt of leerkrachten die er zelf even niet meer uit
komen met de klas.
,,Mijn droom is vooral daarmee
door te gaan en zo mee te werken
aan een onderwijsklimaat waarin
kinderen leren ontdekken wie ze
zijn, wat ze willen en wat ze van
daaruit aan de wereld willen bijdragen. Daar moet het onderwijs
volgens mij vooral over gaan.’’
Met haar vriend woont Carmen
aan de rand van Schagen. Ze kent
hem van de school waar ze zelf ook
werkte. Ze gaat graag de weidse
natuur in. Het loodzware crossfit is
een belangrijke vrijetijdsbesteding.
Tijd voor andere hobby’s is er niet
veel. Hoeft ook niet voor haar.
,,Mijn werk is ook mijn hobby.’’

