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AZ

Betaald-voetbalclub

AZ, met het Alkmaarse AFAS

Stadion als thuisbasis, speelt sinds 1998 vast in de

Eredivisie. Het ontwikkelen van toptalent staat bij de
meervoudig landskampioen voorop. AZ’s visie: je hoeft
geen topvoetballers te kopen, je kunt ze zelf ontwikkelen.
CASE: TOPCOACHING
KLANT: AZ
PERIODE: 2012 > NU
KLANTWAARDERING:

Als je maar een nuchtere kijk hebt op wie groeibriljanten
zijn. En: als je net als AZ Nederlands beste jeugdopleiding
in huis hebt (Rinus Michels Award 2015). AZ wil dé club
zijn waar mensen ‘het beste beter worden gemaakt’.
Daarin speelt de omslag van directief coachen naar
motiverend coachen en meer zelfregulering een
doorslaggevende rol.

EVEN VOORSTELLEN:

Earnest Stewart
Directeur Voetbalzaken

Marijn Beuker
Hoofd Ontwikkeling

Aloys Wijnker
Hoofd Jeugdopleidingen

Dennis Haar
Assistent-trainer AZ 1

Caspar Dekker
Jeugdtrainer <17

Kees van Geel
Sportfysiotherapeut

AZ & Quality Contact

Quality Contact & logische niveaus

Quality Contact ondersteunt trainers en managers van de

1 je missie of doel

jeugdopleiding met communicatiestructuren die passen bij de

2 je identiteit			

coachingvisie van AZ. Van oudsher wordt spelers in de

3 je waarden en overtuigingen

onzichtbaar

conventionele voetbalwereld opgedragen wat ze moeten doen.
Quality Contact-coach Reinier van der Putten leert

4 je gedrag

AZ om spelers en medewerkers via het stellen van vragen

5 je vaardigheden				

bewust te maken van wat ze doen, waar ze goed en minder

zichtbaar

6 je omgeving

goed in zijn, welke keuzes ze maken en waarom. Dat kweekt
unieke individuen die elk vanuit hun eigen kwaliteiten en
drijfveren topprestaties leveren binnen de hechte club
die AZ is.

Reinier van der Putten: ‘Logische niveaus helpen je te doorgronden waarom je doet wat je doet. Bij de onderste drie niveaus
gaat het om alles wat je aan iemand kunt zien, zonder te oordelen, zoals gedrag en vaardigheden. Wat doet en kan iemand al? De
bovenste drie kun je van buitenaf niet waarnemen. Zoals iemands identiteit. Wie is hij? En wie wil hij zijn?
Stel dat een speler steeds verkeerde keuzes maakt in het veld. Een trainer zal hem dan vertellen wat hij moet
doen. Maar: dat gewenste gedrag is niet intrinsiek gemotiveerd. Het komt niet uit de speler zelf. En dat zie
je terug in de trainingen. Als je hem zelf laat beargumenteren waarom hij iets wil, door de juiste vragen te

Quality Contact heeft in eerste instantie een aantal tools
aangereikt binnen het bestaande SpelerOntwikkelingsPlan
(SOP). Daarin leren spelers vragen te stellen op basis van
logische niveaus (NLP), het fundament van Reiniers aanpak
voor AZ.

stellen, is hij echt verbonden met zijn keuze. Wat zou hij willen leren, gelet op wie hij wil zijn? Dan neemt hij
ook meer eigen verantwoordelijkheid om zich te verbeteren.’
Reinier van der Putten

Talentontwikkeling aan twee kanten

Spiegelgesprekken

Talentontwikkeling gaat bij AZ iedereen aan, vindt

Reinier helpt AZ ook bij de voorbereiding van

directeur Voetbalzaken Earnest Stewart. ‘We hebben

een-op-eengesprekken. ‘We spreken geregeld met

het vaak over talentontwikkeling van spelers, maar

Quality Contact door wat we van een speler of mede-

ook trainer-coaches moeten zo’n traject doormaken.

werker willen weten. Onbevooroordeeld, zodat je niet

Zodat je aan beide kanten aan het groeien bent. We

gaat vragen om bevestiging van wat je al denkt.’ In zijn

proberen een ontwikkeling teweeg te brengen bij AZ

persoonlijke sparringsessies met Reinier is Earnest

als geheel, ongeacht in welke laag je zit of op welk

Stewart zich bewuster geworden van zijn eigen manier

niveau je je op voetbal kunt richten. Juist daarin heeft

van communiceren. ‘Reinier houdt je een spiegel voor.

Reinier een belangrijke rol gespeeld.’ Quality Contact

Hij maakt dingen expliciet die je misschien voor een

traint niet de spelers zelf maar AZ-managers en

deel al wel deed, maar minder bewust. Hij heeft me

-coaches. ‘Daar gaat een sterke olievlekwerking van

meer gefocust op wat mijn drijfveren zijn, op hoe ik zelf

uit’, merkt Stewart. ‘De trainers ervaren dat spelers

in elkaar zit en welke gevolgen dat heeft voor mijn

beter talenten in zichzelf kunnen benoemen, dat ze

manier van communiceren. Het is heel nuttig om met

minder afwachten tot ze verteld wordt wat ze moeten

hem te klankborden, te checken hoe je in specifieke

doen. En dat is essentieel, want ze moeten zelf keuzes

gesprekken je punten zou kunnen overbrengen.’

kunnen maken in het veld, technisch en tactisch. Als ze
gewend zijn om continu gevoed te worden met opdrach-

‘Reinier is een heel toegankelijke man, iemand met

ten, dan lukt dat niet.’ De manier van communiceren die

wie je erg gemakkelijk praat. Dat heeft met zijn prakti-

Quality Contact inbrengt, past bij AZ’s visie: we willen

sche instelling te maken. Bij Quality Contact gaat het

spelers die zelf initiatief nemen om beter te worden.’

gewoon over de dagelijkse realiteit. Nuchter, zonder
hocus pocus.’

‘Als je het in de voetbalwereld over de psychologie
van de mens hebt, komt het snel zweverig over.
Maar zo heb ik dat totaal niet ervaren bij
Quality Contact.’

‘Reinier leert trainers om
snel tot de kern te komen
van wat er speelt bij een
voetballer’
Earnest Stewart
Directeur Voetbalzaken

Intrinsieke motivatie

Succeslineaal

Als AZ’s hoofd Ontwikkeling Marijn Beuker één ding

‘Een simpel hulpmiddel dat ik veel toepas, zijn Reiniers

van Quality Contact heeft geleerd, is het wel dat je veel

schaalvragen. We noemen het zelf de succeslineaal.

meer uit mensen kunt halen dan je voor mogelijk

Je brengt bij een speler in kaart waar hij naartoe wil.

houdt. ‘Ik denk dat we bij AZ een wat andere kijk heb-

Je coacht dus motivatiegericht. En als je de motivatie

ben op voetballers dan andere clubs. Wij bouwen geen

te pakken hebt, dan weet je wat zijn 10 is op een schaal

kampioenselftallen op door spelers te kopen. Dat kun-

van 0 tot 10. Dan kun je ook vragen wat zijn huidige ni-

nen we ook niet, dus dat willen we niet. We dagen de

veau is, bijvoorbeeld een 5, en wat hij gaat doen om op

Europese top uit met onze visie dat je toptalent zelf

die 10 te komen. Dat is een detail dat voor mij persoon-

kunt ontwikkelen. Daarin heeft Reinier ons erg geïn-

lijk in mijn manier van coachen heel veel verschil heeft

spireerd en allerlei concrete handvatten aangereikt.

gemaakt. Met een paar van die handvatten bij elkaar

Ons SpelerOntwikkelingsPlan (SOP) is onder zijn in-

kom je heel ver. Ze maken het verschil.’

vloed sterk veranderd en verbeterd.’ In het voetbal
wordt van oudsher meestal op gedrag gecoacht. ‘Reinier benadrukt dat gedrag alleen is wat je ziet, het topje van een ijsberg. Je ziet niet waar gedrag vandaan
komt. Als je spelers helpt om dat te benoemen, hun

‘We zijn veel meer met spelers in gesprek
gekomen. Je begrijpt de mens achter de speler
beter en krijgt oprecht respect voor ieders
unieke voorkeuren.’

intrinsieke drijfveren dus, worden ze enorm eager om
hun gedrag daarop aan te passen. Dat was voor mij sowieso een eyeopener, dat gedrag niet vaststaat maar

´Ik heb met de input van onder anderen Reinier mijn

dat je het kunt beïnvloeden. De persoonlijkheidstests

eigen coachmodel opgezet, het AZ-coachmodel. Daar

die we standaard doen met spelers suggereren juist

staan allerlei dingen in die Reinier heeft aangereikt en

het tegendeel. Reinier is een heel belangrijke schakel

geïnspireerd. Hij is daar een grote initiator en kataly-

geweest bij het opzetten van ons AZ-programma van-

sator in geweest.’

uit die overtuiging.’

‘Ik ben er enthousiast
over hoe Quality Contact
mensen in beweging krijgt’
Marijn Beuker
Hoofd Ontwikkeling

‘Ik zie de logische
niveaus als grote
meerwaarde
in het ontwikkelen
van de mensen
bij AZ’

Zelfregulering bij medewerkers

In twee vragen bij de kern

Vanuit zijn functie als hoofd Jeugdopleidingen voert

‘Reinier zit soms bij mijn gesprekken met medewer-

Aloys Wijnker ontwikkelgesprekken met trainers,

kers. Ik vind het heel interessant om zo’n gesprek na

fysiotherapeuten en andere mensen die direct bezig

afloop met hem te evalueren, vanuit zijn ervaring. Voor

zijn met spelers. ‘Het traject naar meer zelfregulering

mij is het een onderdeel van mijn vak maar voor hem is

bij spelers geldt ook voor mijn ontwikkelgesprekken

het echt zijn vak. En dat merk je. Vaak stelt Reinier tij-

met medewerkers. Zo’n traject begint ermee dat een

dens zo’n ontwikkelgesprek ook een paar vragen. Dan

medewerker een goed beeld van zichzelf heeft. Rei-

zie je dat hij vanuit zijn expertise in twee of drie vragen

niers methode heeft mij enorm geholpen om dat zelf-

is waar hij wil uitkomen. Bij de kern. Of het zere punt.

beeld helder te krijgen, en om medewerkers de ruimte

Dat is mooi om te ervaren, dat wil je zelf ook leren.

te geven om zelf te bepalen welke stappen ze willen

Omdat ik heb gemerkt dat Reiniers aanpak echt bij-

zetten. Dat is sowieso mijn uitdaging, om minder te

draagt aan de ontwikkeling van mensen. En het niveau

Aloys Wijnker

coachen op wat iemand doet en meer op wat hij wil.

van je trainers, coaches en andere medewerkers be-

Hoofd Jeugdopleidingen

Om er niet te veel doorheen te drukken. Maar om wel

paalt toch de kwaliteit van je opleiding. We willen dat

controle te houden door daarover aan het eind van een

de buitenwacht ziet: als ik me optimaal wil ontwikke-

gesprek afspraken te maken, iets wat ik niet altijd

len, dan moet ik bij AZ zijn. De uitdaging is nu om deze

trouw deed.’

manier van motiverend coachen door te trekken
naar AZ 1.’

‘Ja, ik zie groei. Verbetering. Bij individuen maar
ook in het hele coachingtraject.’

Aloys Wijnker kwam net als jeugdtrainer Caspar Dekker met Reinier in contact via trainer Dennis Haar (AZ
1), die hem vertelde over zijn eigen ervaringen met

‘ Ik ben erg van vrijheid en eigen initiatief, maar in deze
context moet je concreet zijn. Wat ga je doen? Wanneer
zien we elkaar weer? Wanneer ben je waar je wilt zijn?
Daarin heeft Reinier me persoonlijk gecoacht en dat
gaat nu merkbaar beter.’

Quality Contact.

Spelersgedrag beïnvloeden

geworden van wat hij echt wil: in het Nederlands elftal
spelen. En welk gedrag daar dan bij hoort. Hoe hij zich

Dennis Haar, assistent-trainer van AZ 1, was bij AZ de

moet opstellen. Daar is hij vol voor gegaan. En nu is

eerste die met Quality Contact in contact kwam. ‘Ik was

Steven Berghuis, want om hem gaat het, opgeroepen

op zoek naar iemand die mij kon coachen in mijn ont-

voor het Nederlands elftal. Dat hij dat op deze manier

wikkeling. Ik zocht naar structuren voor hoe ik de spe-

binnen een paar maanden voor elkaar kreeg, is kicken.

lers kan beïnvloeden, wat daarin de juiste manier is.’

Dat is waarvoor ik werk. Ik heb hem een foto gestuurd

Dennis zag de meerwaarde van Quality Contacts coa-

van het vel waarop we het model uitgewerkt hebben.

ching voor het voetbal. ‘Reinier deed me inzien: als je

Met de mededeling: kijk hier af en toe nog eens naar

spelers blijft beoordelen op gedrag, kom je niet veel

als je er bent, zodat je weet waarvoor je er zit. En dan

verder. Juist de lagen die daaronder zitten, bieden

krijg je een heel leuke reactie terug: hij heeft het vel

aanknopingspunten om spelers te helpen ontwikkelen.

mee naar huis genomen.’

Zijn logische model, dat ik nu steeds toepas, geeft
structuur aan mijn coaching. Wat mij het meest helpt,
is dat ik nu kan achterhalen wat een speler denkt. Dan
merk je dat ze daar ook niet altijd over nagedacht heb-

‘Het werkt! Dat is voor mij een enorme stimulans.
Het geeft spelers een handvat om mee aan de slag
te gaan.’

ben. Het model triggert mij om dan door te vragen, zodat ze erachter komen wat ze uiteindelijk willen.’
Reinier coacht Dennis ook persoonlijk bij carrièrestap-

Bewustmaking

pen waarbij hij uit zijn comfortzone treedt. ‘Die sessies
hebben ook mijn drijfveren boven water gehaald. Eraan
bijdragen dat de jongens komen waar ze willen komen,

Dennis ervaart wat Reiniers aanpak losmaakt. ‘Een
van de spelers vroeg me om hulp. Wat hij op het veld
liet zien, was frustratie. Niets lukte meer. Hij vond dat
hij zo niet verder kwam met wat hij wilde bereiken als
voetballer. Zo zijn we samen het traject ingegaan. Via
Quality Contacts logische model is hij zich zélf bewust

dat vind ik het mooiste van het hele coachgebeuren.’

‘Reinier neemt de tijd en
energie om het maximale
uit je te halen’
Dennis Haar
Assistent-trainer AZ 1

Ontwikkelen vanuit kwaliteiten

ik gewend was. Dat ze zich aan mij gingen aanpassen,
terwijl ik in hún omgeving kwam. Toen heb ik contact

Jeugdtrainer Caspar Dekker merkt dat ‘zijn kinderen’

met Reinier gezocht. Ik wilde snel van hem leren hoe ik

zelfstandiger keuzes maken sinds hij de communica-

kon bereiken wat ik wilde en tegelijkertijd mijn Itali-

tiestructuren van Quality Contact inzet. ‘Omdat die

aanse collega’s in hun waarde kon laten. Hij adviseer-

vanuit hun intrinsieke waardes komen. Als trainer be-

de: ga het gesprek daarover aan. Accepteer de situatie

paal je de richting uiteraard, maar binnen die richting

zoals hij is en laat gewoon zien hoe jij het doet. Dan

is de beweging die ze zelf maken vele malen groter dan

krijg je vaak aansluiting en maak je verbinding met el-

ik in het verleden heb ervaren. Ze nemen veel meer

kaar. Want zij willen de zaken natuurlijk net als wij op-

initiatief, komen veel meer naar me toe met vragen

timaal aanpakken. We hebben inderdaad verbinding

over wat ze zelf willen ontwikkelen. En niet alleen over

gekregen. En alle medewerking. Dankzij Reiniers ad-

wat ze niet beheersen maar ook om die 8 die ze al heb-

vies hebben we een beweging gemaakt van heel veel

ben naar een 8,5 te krijgen. Als je vanuit je kwaliteiten

stress naar heel veel plezier de rest van die week.’

nog iets kunt toevoegen, ontwikkel je door vanuit je
specialisme.’ AZ heeft een sterke prestatiecultuur.
Spelers moeten 24/7 met hun lifestyle bezig zijn. Caspar ziet dat zij dat met Reiniers aanpak makkelijker
kunnen plaatsen. ‘Hoe ze met voeding bezig moeten

‘Je ziet dat spelers nu echt trainen op grenzen
verleggen en dat ze in wedstrijden vanuit hun
kwaliteiten werken.’

zijn, met hun lichaam. En met hun persoonlijke ontwikkeling. Wat planning inhoudt. Wat zelfregulering betekent. Daarin zie ik een heel grote verbetering.’

Nederland - Italië

‘Je kunt stemmingen veranderen door een andere interne voorstelling te creëren. Dat kun je via logische
niveaus ook doen met de kinderen: een duidelijk beeld
creëren van waarom ze hier elke dag komen. Als ze dat

Caspar schakelt Quality Contact ook in bij ad-hocvragen. ‘Vorig jaar was ik met mijn groep in Italië. Toen
merkte ik dat de professionele inzichten in Nederland
en Italië verschillen. Ik wilde maar één ding: doen wat

weten, valt veel irritatie weg.’

‘Wat Reinier doet, sluit
enorm goed bij mij aan.’
Caspar Dekker
Jeugdtrainer <17

Persoonlijke communicatie verbeteren

ik met Reiniers hulp keuzes in gemaakt. Hij heeft me
waardes laten toekennen aan dingen die ik op dit

‘Eerst elkaars waarheid accepteren, dat is een
prettige manier van
communiceren’

Kees van Geel, fysiotherapeut en bewegingsweten-

moment belangrijk vind en me zo laten aangeven wat

schapper, had in eerste instantie maar één reden om

voor mij voorop staat. Wat zou ik het eerst willen ont-

Quality Contact in te schakelen: ‘Ik wilde mijn eigen

wikkelen? En hoe ga ik dat doen? Daardoor werk ik ge-

manier van communiceren met collega’s en leidingge-

structureerder. Ik rond nu eerst een project volledig af

venden verbeteren. Vanuit mijn emoties word ik soms

voor ik doorga naar het volgende. Reinier gebruikte bij

kortaf, trek ik een muurtje op. Dat kan de ander onbe-

mijn coaching KATA-borden. Dat werkte voor mij heel

doeld als een aanval voelen. Daardoor bereik ik dan

goed. KATA is een sterk resultaatgerichte vorm van

minder. Via Caspar Dekker en Aloys Wijnker hoorde ik

coaching, en dat sluit goed bij de sportwereld en mijn

Kees van Geel

goede verhalen over Reinier. Caspar zei: ik heb er veel

ambities aan.’

Sportfysiotherapeut

aan gehad, misschien kun jij er ook wat mee. En inderdaad: Reinier wist met zijn skills en kwaliteiten vrij
snel de vinger op de zere plek te leggen. Hij heeft me
geleerd om te herkennen wat er in mij gebeurt, om er

‘Het verrast me dat ik zo veel aan de coaching
gehad heb. Dat had ik niet verwacht.’

anders mee om te gaan. Daar heb ik veel baat bij.’ Reinier is voor Kees stand-by: ‘Als er iets voorvalt waar ik

Ook Kees werkt met logische niveaus om spelers aan

normaal direct in zou vliegen, kan ik hem altijd eerst

te spreken vanuit hun drijfveren. ‘Sommige jongens

even bellen of mailen. Hij geeft dan advies. Bespreek

kijken heel erg op tegen een idool, pakweg Ronaldo.

het eerst eens met die of die. Pak het eens zus of zo

Als je ze dan oefeningen laat doen die hij ook doet,

aan. Ik kan daardoor rustiger praten.’

motiveert ze dat sterk. Anderen zijn down to earth. Die

Ambities prioriteren

kun je bijvoorbeeld aanspreken op hoe hun lijf werkt.
Daarin heb ik dankzij Reinier ook wel een stap
gemaakt. Eerst probeerde ik iedereen op mijn eigen

Uiteindelijk heeft de coaching van Quality Contact ook

manier aan het werk te zetten, nu probeer ik de

invloed gehad op Kees’ ambitieniveaus. ‘Omdat ik zo

jongens te benaderen vanuit hun waardes.’

ambitieus ben, was ik vaak bezig met wel drie of vier
projecten tegelijk om mezelf te ontwikkelen. Daar heb

Tot slot:

Quality Results:

‘Ik vind het fantastisch om te zien dat AZ met
mijn aanpak mooie stappen maakt op het vlak van
persoonlijke en teamontwikkeling. Op elke laag.
Ik heb trainers handvatten aangereikt om meer
uit hun spelers te halen – en uit zichzelf.
Spelers én begeleiders vertalen voorheen
onbewuste wensen, doelen en kwaliteiten naar
heldere SMART-doelstellingen.’

– Bewustwording van ieders kwaliteiten,

Quality Coach:
Reinier van der Putten
Specialisme: coaching, teambuilding
Klanten: o.a. SNS, Bavaria, Nationale Nederlanden
Privé: 2 kinderen
In zijn vrije tijd is Reinier van der Putten voetbaltrainer.

drijfveren en waarden
– Zelf verantwoordelijkheid nemen voor wat je bereikt
– De competenties en talenten in een team efficiënt inzetten
– Meer commitment en meer plezier in je werk
– Meetbaar betere resultaten
– Verbinding tussen hart en hard

Quality Team

Marlies van der Putten
zus van

Reinier van der Putten
broer van

Mireille Verhoef

Janneke Kemner

Marjolein Huls

Louis Moolenaar

Esther Vermeulen

Oprichter en directeur,
trainer/coach Quality
Contact

Directeur en trainer/coach
Quality Contact

Trainer/coach
Quality Contact

Trainer/coach
Quality Contact

Trainer/coach
Quality Contact

Trainer/coach
Quality Contact

Trainer/coach
Quality Contact

‘Mensen inspireren om
hun verantwoordelijkheid
te nemen en hun droom
te leven. Daar doe ik het
voor. Als ex-topsporter
weet ik dat het kan.’

‘Topsporters in hun
kracht zetten, teams laten
schitteren en daarbinnen
ieders kwaliteiten blootleggen. Dat is mijn drive
als sporttrainer en coach
– ook in het bedrijfsleven.
Business is topsport.’

‘Bijdragen aan de
persoonlijke groei van
de mensen om me heen.
Ze helpen om creatief
te handelen en nieuwe
resultaten te boeken,
vanuit hun eigen
authenticiteit. Daar
word ik blij van. ’

‘Mijn passie? Mensen
helpen om stappen te
nemen, om samen
nieuwe ervaringen op te
doen. Daarbij werk ik
graag met rituelen, met
symboliek rond verbinding
en veranderprocessen.’

‘Als strateeg en storyteller vind ik het mooi
om individuen en
organisaties te helpen
om hun ‘echte’ verhaal
te ontdekken, en om dat
dan samen te ontwikkelen en te delen.’

‘Teams, organisaties
en individuen bewust
maken van (in)effectieve
patronen in hun denken
en doen. Handvatten
aanreiken om mensen
vanuit hun volle potentieel te laten leven. Dat
vind ik prachtig.’

‘Als succescoach en
loopbaanadviseur geef
ik mensen helder zicht
op hun echte talenten en
drijfveren, om ze te
begeleiden naar werk
dat bij hen past. Dat
geeft zo veel nieuwe
energie en enthousiasme, zakelijk én
persoonlijk.’

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP
TEAMONTWIKKELING
TOPCOACHING

Quality Contact BV
J.Michaelpad 60, 1992 AR Velserbroek
0800-2223555
www.quality-contact.nl

