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Laat eens in je 
keuken kijken

Koken doen we (bijna) elke dag. Koken staat erg in de belang-
stelling. Er zijn kookworkshops, kookstudio’s, kookwedstrij-
den, chefs op de televisie… Kennelijk koken we graag en willen 
we het steeds beter kunnen. We leren door te kijken naar ster-
renkoks, die we nadoen in onze eigen keuken. Wij vroegen ons 
af: wat kunnen we als coaches eigenlijk leren van koks en hun 
keukenbrigade? Welke leerprincipes staan voorop in de keuken, 
en gelden die ook voor onze coachpraktijk? 

Dit artikel kijkt naar de professionele keuken 
als een inspirerende leeromgeving, waar coa-
ches als professionals iets van kunnen leren. 
Over zichzelf en over de manier waarop zij 
hun coachees kunnen stimuleren om te gaan 
leren. Joep Baars (Stichting Vakbekwaamheid 
Horeca) en Onno Kokmeijer (Ciel Bleu) lieten 
ons in hun keuken kijken. We spraken met hen 
over de betekenis van passie voor het vak, de 
prestaties van het keukenteam en de kok als 
coach. Hun enthousiaste en praktische insteek 
leidde ons naar vijf gemeenschappelijke leer-
principes. 

ACHTERGROND

Gedreven zijn en blijven!
Ze zijn er heel duidelijk over. Weten waar je 
het voor doet staat voor de kok voorop. Joep 
Baars, product manager van de Stichting Vak-
bekwaamheid Horeca, zegt het met gloed in 
zijn ogen: ‘’Koks hebben passie voor hun werk. 
De belangrijkste vraag die je een kok kunt stel-
len is: waarom doe je dit werk? Een kok heeft 
altijd zijn antwoord klaar. Die weet waar ie het 
voor doet!”  Onno Kokmeijer, executive chef 
van Ciel Bleu, gaat nog een stapje verder: ‘’Je 
moet er toch een beetje voor geboren zijn. Pas-
sie kun je nog ontwikkelen, gedrevenheid moet 
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Over wat coaches van koks kunnen leren 
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er gewoon zijn. Ik heb er als jonge jongen veel 
voor moeten opgeven. Zonder  gedrevenheid 
red je het niet.’’ 
 
Die gedrevenheid is niet voor iedereen van-
zelfsprekend. Een goede coach vraagt zichzelf 
regelmatig af: wat drijft mij elke dag? Een ant-
woord op die vraag komt echt van binnenuit. 
Het maakt dat je in je vak jezelf kunt zijn en je 
oprecht betrokken voelt bij wat je doet. Ook 
voor professionals uit het bedrijfsleven is het 
een belangrijke vraag. Als een bevredigend 
antwoord uitblijft, kan dat aanleiding zijn om 
een coach te zoeken.  

Als coach zoek je met je coachee naar zijn 
innerlijke drijfveer. Onno Kokmeijer herinnert 
zich hoe zíjn leermeester hem aanspoorde zijn 
‘’drive’’ te zoeken: ‘’Het was een ontdekkings-
reis: je gaat op zoek naar waar je je goed bij 
voelt, zoekt naar werk dat bij je past. Als je een 
baan hebt die bij je past, lever je kwalitatief 
goed werk, en heb je daar plezier in. En je 
houdt het vol, ook bij tegenwind.” Die drijfveer 
vinden gaat stapsgewijs, gevoed  door goede 
feedback van je leermeester, en door zelf 
steeds bewust een vervolgkeuze te maken.

Duidelijke verwachtingen, hoge betrokkenheid
In de keuken komt de prestatie van het hele 
team uiteindelijk op het bord samen. Joep 
Baars:” De bereiding van een gerecht is opge-
deeld in kleine onderdelen. Iedereen draagt 
eigen verantwoordelijkheid voor zo’n ‘’partie’’. 
Onno Kokmeijer: ‘Wat er van je verwacht 
wordt, is heel duidelijk.’’ Iemand zijn werk 
niet volgens afspraak gedaan? Het team heeft 
er last van. Of het heeft zichtbare invloed op 
het eindproduct: het vlees is klaar, maar waar 
is de saus? Over wat gedaan moet worden, 
wordt helder gecommuniceerd. En als je op ’t 
moment suprême niet aan de verwachting kunt 
voldoen, benoem je dat. In de keuken van Ciel 
Bleu klinkt het zo: ‘’Hé, ik ga ’t niet redden! Ik 
heb even handjes nodig!’’

De onderlinge afhankelijkheid van teamleden 
in een keukenbrigade is groot. Het eindresul-
taat is volkomen helder, en je bijdrage daaraan 
ook. Doordat jouw bijdrage altijd herkend 
wordt, stijgt je verantwoordelijkheidsgevoel. 
Gecombineerd met een sterke drijfveer levert 
dat in de keuken hoge betrokkenheid bij het 
werk op. 

Joep Baars 
geeft  advies: 

‘’Proef eens wat 
je zelf maakt!’’
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Voor coachees die werken in grote organi-
saties is die betrokkenheid voelen minder 
vanzelfsprekend. Relatie tot het eindresultaat? 
Samenhang met andere afdelingen? Precieze 
taakomschrijving? Eigen bijdrage of verant-
woordelijkheden en bevoegdheden? Het gevoel 
een klein radertje te zijn in een immense 
machine zorgt bij coachees voor anonimiteit 
en afstand tot het werk. De werkomgeving van 
veel coachees lijkt niet op de keukenwereld. 
De coach krijgt dus vaak een rol in het hervin-
den van duidelijkheid en antwoorden. Mensen 
vinden het nu eenmaal fijn om te weten wat 
hun bijdrage is en wat anderen van die bijdrage 
vinden. Als een coach de keuken als voorbeeld 
neemt, zorgt hij in ieder geval voor een goede 
focus op het eindresultaat, en voor richting en 
betekenis geven aan het werk van de coachee.

Leren 
Leren in de keuken gebeurt op veel verschil-
lende manieren. Kennis en ervaring delen, 
direct instrueren, het goede voorbeeld geven, 
rolmodel zijn. Maar ook door actief te leren 
van anderen, door (af) te kijken en samen te 
werken. Soms gaat de hele keukenbrigade 
erop uit: in een collega-keuken kijken hoe zij 
het doen. De veelzijdigheid van de manieren 
waarop er in de keuken geleerd wordt kan ook 
in de coachpraktijk worden toegepast.  

In de keuken zelf leer je het vak van je leer-
meester. Joep Baars: ”In de keuken is de chef 
de meest vakbekwame. Hij weet het meest van 
de inhoud van het vak. Hij geniet daardoor een 
natuurlijk gezag en respect. Koks geven duide-
lijke instructie om vaardigheden onder de knie 
te krijgen.’’ Dat kunnen ze, omdat ze zelf de in-
houdelijke vakkennis hebben. Die vakkennis is 
gebaseerd op theoretische kennis en praktijker-
varing. Écht weten waar je het over hebt! Onno 
Kokmeijer: ‘’Mijn leerlingen, onze gasten… 
ze weten zoveel meer dan vroeger doordat ze 
alles op internet kunnen vinden. Maar kennis 
gaat verder dan iets van Wikipedia halen. Echte 
vakkennis draag ik over in het persoonlijke con-
tact , door mondeling uitleg te geven.’’ 

Koks zoeken naar manieren om geïnspireerd te 
raken en te blijven. En om zelf te blijven leren. 
Joep Baars: ‘’Koks bezoeken collega-restaurants 
om een beeld te krijgen van zichzelf en de 
ander, en daardoor hun eigen werk te kunnen 
verbeteren.’’ Kijken (en proeven) bij collega’s 
is een gebruikelijke manier van leren. Onno 
Kokmeijer: ‘’De jongens leren door samen te 
werken en elkaar bezig te zien.’’ 

Doen – oprechte feedback – en het beter doen
In de keuken van Ciel Bleu maken leerlingen 
wekelijks een gerecht voor de chef. Ze krijgen 
van hun chef authentieke feedback vanuit 
het hart, en maken het gerecht de week erop 
opnieuw. Maar dan beter. 

Directe feedback is een krachtig leerprincipe 
in de keuken, en het wordt gecombineerd met 
een sterk gevoel van verbondenheid. Onno 
Kokmeijer: ‘’In het team ben ik coach, en vaak 
meer dan dat: ze delen alles met me. Dat is 
ook goed. Zo raken de koppen leeg als ze de 
service in moeten. Dan moet alles strak kunnen 
staan.’’ In een keuken breng je veel uren met 
elkaar door. Je werkt op een klein oppervlak, 
moet ook fysiek rekening houden met elkaar. 
Joep Baars: ‘’Soms lijkt het net familie.’’

In de leeromgeving van coaches en hun 
coachees speelt die verbondenheid met elkaar 
even sterk. De coach is degene die oprechte 
feedback geeft en zijn coachee in de gelegen-
heid brengt om te leren en te oefenen. Het 
brengt een ontspannen alertheid, waarin 

Over de Meestertitels
Iemand die de SVH Meestertitel haalt, 
beheerst zijn vak tot in detail. Deze titel 
reikt SVH, namens de horecabranche, 
uit aan vakmensen als hoogste graad 
van vakbekwaamheid in de horeca. SVH 
voert vijf categorieën Meestertitels. Mees-
terkok is er daar één van.
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coachees geen dreiging ervaren maar wel uitge-
daagd worden tot leren. De coach zou wat ons 
betreft zo dicht mogelijk op de werkomgeving 
van de coachee, dus zo veel mogelijk on the 
job, moeten zitten. Zo kan de coachee ook aan 
zijn coach laten zien wat er beter gaat.

Wat coaches van koks kunnen leren 
Op het eerste gezicht verschillen de keuken 
en de coachpraktijk erg van elkaar. Dat is 
interessant om van te leren! In de sportwereld 
kijken coaches immers ook regelmatig bij een 

collega in de keuken. Zo ging Marc Lammers, 
voormalig coach van het succesvolle dames-
hockeyteam, naar Anky van Grunsven om met 
haar te praten over het koelen van spieren na 
een grote inspanning. Het zorgde voor een 
innovatie in zijn eigen team en we weten waar 
dat toe leidde.

Reden voor ons om eens met koks te gaan 
praten. Immers: ieder mens is een geïntegreerd 
levend systeem. Dat betekent dat lichaam, 
hart en brein allemaal een rol spelen bij het 
leren. Of dat nu in een keuken of in een andere 
werkomgeving is. We destilleerden dan ook vijf 
gemeenschappelijke leerprincipes:

1. We geven allemaal graag betekenis aan 
ervaringen en gebeurtenissen, dat is ieder 
mens aangeboren (Gopnik e.a. 1999). Dat 
geldt dus ook voor je werk. Aansluiten bij 
de persoonlijke interesses, de innerlijke 
drijfveer van de coachee helpt betekenis te 
geven aan zijn baan.

2. Ons brein is sociaal, mensen leren dus 
door na te doen en door te kijken naar 
rolmodellen (Gallese & Fogassi 1996, 
Wenger e.a. 2002). De chef kok of de 
coach die het goede voorbeeld geeft, helpt 

Onno Kokmeijer: 
‘’Schrijf op wat 
je leert. Zo leer 

je bewust.’’

Over Stichting Vakbekwaamheid Horeca 
(SVH)
In de horeca staan gasten centraal. Het 
zijn vakbekwame, professionele en 
gemotiveerde medewerkers die ervoor 
zorgen dat gasten graag terugkomen. SVH 
zorgt dat iedereen die werkt in de horeca 
op ieder gewenst moment aan kennis en 
informatie kan komen om betere presta-
ties neer te zetten. Daarnaast motiveert 
SVH medewerkers om met plezier in de 
horeca te gaan en blijven werken.
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een coachee te leren. 
3. Onze geheugensystemen zijn met elkaar 

in wisselwerking (Memory Chain model, 
Murre 2002). Door op verschillende 
manieren te leren, beklijft kennis beter. 
In de keuken biedt de chef verschillende 
vormen van leren aan. De coach helpt 
zijn coachee door werkvormen te kiezen 
die leren op verschillende manieren in 
gang zetten. Observeren, ervaring opdoen, 
reflecteren, meekijken bij anderen… Ver-
schillende ingangen kiezen vergroot het 
innerlijke draagvlak van het geleerde. 

4. Emoties spelen op de achtergrond altijd 
mee bij het leren (Damasio 1999, Rama-
chandran 2002). In de keuken worden 
daarom geen spelletjes gespeeld. Er moet 
immers een taak worden volbracht, en 
dat lukt alleen als het team zich daarop 
concentreert en niet gehinderd wordt door 
negatieve gevoelens. Openheid en direct-
heid helpen. De kok / coach zorgt voor 
een setting waarin geleerd kan worden 
doordat hij zijn eigen emoties herkent en 
kan hanteren, net als die van zijn coachee.

5. Ontspannen alertheid is een combina-
tie van lage dreiging en hoge uitdaging 
(Dijksterhuis, 2008). In de keuken heerst 
een ontspannen werksfeer waar ieder zich 
bewust is van zijn rol. Alle teamleden 
leveren een echte bijdrage aan het geheel. 
Een hoge uitdaging. De kok / coach zorgt 
voor veiligheid waardoor alles gezegd 
kan worden. In een coachtraject zorgt de 
leervraag van de coachee voor de uitda-
ging: het is tenslotte de bedoeling dat de 
coachee komt waar hij nog niet was. 

Proeflepels en een boekje
We vroegen Joep Baars en Onno Kokmeijer 
om hun keukenblik naar ‘’buiten’’ te richten en 
coaches een advies te geven. Om dat advies 
te bekrachtigen vroegen we hen een voorwerp 
mee te nemen dat er symbool voor staat. Het 
advies van Onno Kokmeijer kwam met een 
blauw boekje: ‘’Als je bij Ciel Bleu komt wer-
ken krijg je een leeg boekje. Je schrijft op wat je 

leert, en als je weggaat is het vol. Zo leer je be-
wúst.’’ Joep Baars bracht proeflepels mee. ‘’In de 
keuken heeft ieder zijn eigen proeflepel. Je hebt 
er een speciaal zakje voor op je uniform. Niets 
verlaat de keuken voordat is geproefd of het goed 
is. Mijn advies: proef eens wat je zelf maakt!’’  

Rity van der Avoort - Profcoaches  
Rity van der Avoort (1953) is het brein achter 
Profcoaches. Zij werkte als organisatie adviseur, 
mediator en management coach in uiteenlopende 
verandertrajecten bij bedrijven en (onderwijs-) 
organisaties. Ze geeft Brein-masterclasses en past 
in haar advies- en coachpraktijk inzichten en 
principes toe vanuit breinkennis en –onderzoek. 
Met Profcoaches wil zij invloedgedrag effectief 
maken en conflicten tussen mensen oplossen. 
Ze publiceerde eerder in TvC een artikel over de 
manager als breincoach. Zij is hobbykok. www.
profcoaches.nl

Mathilde van der Pol - Brood 
Mathilde van der Pol (1968) is de drijvende kracht 
achter Brood.  Zij werkte als projectleider, coach 
en trainer in onderwijs- en netwerkorganisaties 
en in de gezondheidszorg. Zij verzorgt nu vanuit 
Brood intervisie, coaching en projectleiding. Haar 
hart ligt bij Koken met Brood, waarbij zij koken 
inzet als trainingsinstrument voor intervisie en 
coaching. In haar vrije tijd verzorgt zij maaltijden 
tijdens trainingen mindfulness. Met Brood nodigt 
zij professionals uit tot open leren van elkaar. 
www.broodcoaching.nl 

Over Twee Sterren Restaurant Ciel Bleu 
Amsterdam
Restaurant Ciel Bleu heeft een Franse 
kookstijl. Onno Kokmeijer en Arjan Speel-
man zijn samen verantwoordelijk voor 
de keuken. Onno Kokmeijer is executive 
chef en meesterkok SVH. Ciel Blue heeft 
twee Michelinsterren. Het restaurant zit op 
de 23e verdieping van het Okura hotel in 
Amsterdam. 


