
 

 

 

 

 

 
Duo coaching voor 
leidinggevenden  
 

 

 

 
 

Politieleiderschap 
Advanced Programmes 

  

 

 

 

 

 

Twee kapiteins op een schip. Robuuste basisteams, maar ook sommige  

sectoren, worden geleid door twee leidinggevenden die gelijke 

eindverantwoordelijkheid hebben.     

 

 

Speciaal voor deze kapiteins  

introduceren we een nieuwe vorm van 

coaching welke als doel heeft om de 

werkrelatie tussen twee 

eindverantwoordelijken te optimaliseren. 

 

DUO-schap brengt een specifieke 

dynamiek in de samenwerking met zich 

mee. Vaak is het niet vanzelfsprekend 

dat de gedroomde complementariteit 

ook werkt.  

 

 

 

 

 

Verschil in ervaring, verschil in waarden, 

verschil in visie of verschil in 

oplossingsgerichtheid: er zijn veel 

oorzaken denkbaar waarom een 

werkrelatie niet gaat ‘stromen’.  

 

Een goede samenwerking aan de top is 

van groot belang. Onderling vertrouwen 

en oog hebben voor elkaars kwaliteiten 

zal impact hebben op het hele team.  
 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens 
Politieacademie 

Team Politieleiderschap 

Postbus 834 

7301 BB Apeldoorn 
T 088 – 66 22 059 
politieleiderschap@politieacademie.nl 
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Drie situaties 
 Het is van belang om aan het begin  

van een nieuwe samenwerkings-
relatie voldoende tijd te nemen om 
bewust stil te staan bij de 
werkrelatie. Deze zal zodanig 
ingericht moeten worden dat het bij 
jullie beiden past. Hoe voorkom je  
dat je als ervaren leidinggevende 
niet gaat vaderen of moederen over 
een jong talent? 

 

 Samenwerkingsrelaties kunnen ook 
‘sleets’ raken. Mogelijk heb je te 
weinig tijd genomen voor 
afstemming, om te praten over 
ergernissen. Of om te dromen hoe 
het anders zou kunnen. Dan kan 
het helpen om samen even afstand 
te nemen van de day to day 
business, in aanwezigheid van een 
coach. Tijd hebben voor elkaar, en 
samen onderzoeken hoe door 
intensivering van de werkrelaties  
betere resultaten kunnen worden 
gehaald.  

 

 Het is op, conflicten dreigen de 
samenwerking te blokkeren. Er 
ontstaan steeds meer 
meningsverschillen, de partners 
werken stressvol samen. Vind je 
nog een opening naar elkaar? Is de 
negatieve spiraal nog te keren? Of 
is het raadzaam om de relatie te 
verbreken?  

 
Deze drie voorbeelden kunnen naast 
stress voor de twee collega’s ook zijn 
repercussie hebben op de medewerkers 
van een team. Zij merken dit vaak op en 
lijden daar onder.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerking laten 

stromen 
Kortom: een zakelijke samenwerking 
starten lijkt makkelijker dan het is. Juist 
omdat de waan van de dag regeert 
kunnen werkrelaties makkelijk verstoord 
raken. Reden om in de executive 
coachpool nu ook DUO coaching aan te 
bieden. 
 
Duo coaching vraagt twee 

leidinggevenden die beiden de wens 

hebben om tijd voor elkaar te maken. 

Samen met een externe begeleider 

wordt gewerkt aan het  
optimaliseren van de werkrelatie door 

elkaar beter te leren kennen en te 

waarderen. Uiteindelijk zal dit ertoe 

leiden dat er betere resultaten 

gerealiseerd kunnen worden.  

 

Maatwerk 
Duo coaching is vooral maatwerk. Hoe 
het programma wordt ingericht hangt af 
van jouw situatie en vraag. Daarom 
beginnen we met een klikgesprek 
waarin we samen vormgeven aan een  
traject van 6 sessies. 
 
Duo coaching vraagt een coach die 

gespecialiseerd is in de dynamiek van 

(werk)relaties. Ingrid Holla is zo’n 

coach, zij zegt hierover:  

“Als ervaren coach van 

relatievraagstukken nodig ik jullie uit om 

aan de hand van dagelijkse casuïstiek 

met verwondering en interesse te kijken 

naar jullie eigen samenwerking, om zo 

(weer) maximaal werkplezier en 

resultaat met elkaar te halen”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is niet 

vanzelfsprekend dat 

de gedroomde 

complementariteit ook 

werkt. Het verschil is 

soms de oorzaak 

waarom een 

werkrelatie niet gaat 

‘stromen’.  

 

 

 

 

 
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


