
  

Begeleiding	  om	  je	  scherp	  te	  krijgen	  
Het	  is	  eenzaam	  aan	  de	  top.	  

Ondernemers	  staan	  er	  

tegenwoordig	  steeds	  vaker	  

alleen	  voor.	  OttoJagerCoaching	  

is	  sparringpartner	  voor	  

ondernemers	  en	  richt	  zich	  bij	  de	  

begeleiding	  op	  de	  ontwikkeling	  

van	  hun	  sterke	  punten.	  Het	  is	  de	  

kunst	  om	  datgene	  te	  doen	  waar	  

je	  goed	  in	  bent	  en	  de	  rest	  over	  

te	  laten	  aan	  goede	  mensen	  om	  je	  

heen.	  Wellicht	  vraag	  je	  als	  

ondernemer	  daarbij	  ook	  om	  

coaching	  voor	  de	  medewerkers,	  

zodat	  je	  als	  ondernemer	  kunt	  

doen	  waar	  je	  goed	  in	  bent.	  	  

En	  zodat	  ook	  de	  werknemers	  

vanuit	  hun	  kracht	  kunnen	  

werken.	  Voorbeelden	  van	  

begeleidingsvragen	  zijn:	  

• Ik	  heb	  behoefte	  aan	  een	  

gesprekspartner	  op	  niveau,	  

die	  me	  helpt	  bij	  de	  

financiële,	  personele	  en	  

strategische	  vraagstukken	  

van	  mijn	  onderneming,	  

zodat	  mijn	  onderneming	  

sterker	  wordt.	  

• Voortdurend	  ben	  ik	  op	  zoek	  

naar	  verbeterpunten	  in	  mijn	  

onderneming.	  

	  Otto	  Jager	  is	  recent	  geslaagd	  en	  nu	  officieel	  TotalBalance-‐coach.	  
Aanvullend	  kan	  nu	  Personal	  Coaching	  worden	  aangeboden	  aan	  mensen	  die	  
een	  steuntje	  in	  de	  rug	  nodig	  hebben	  om	  hun	  leven	  (weer)	  in	  balans	  te	  krijgen.	  
OttoJagerCoaching	  werkt	  hierin	  volgens	  het	  TotalBalance-‐concept.	  De	  
methode	  waarvan	  gebruik	  gemaakt	  wordt,	  is	  ontwikkeld	  door	  Carianne	  Ros	  
en	  gebaseerd	  op	  therapie,	  coaching	  en	  pastoraat.	  
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OttoJagerCoaching	  heeft	  als	  doel	  om	  ondernemers	  en	  hun	  managementteam	  te	  helpen	  en	  in	  hun	  

kracht	  te	  zetten.	  Een	  klankbord	  ook	  voor	  financiële	  en	  strategische	  beslissingen.	  De	  eerste	  maanden	  

hebben	  duidelijk	  gemaakt	  dat	  OttoJagerCoaching	  voorziet	  in	  een	  behoefte.	  

• Ik	  ben	  heel	  veel	  op	  de	  zaak,	  

terwijl	  mijn	  kracht	  ‘buiten’	  

in	  de	  commercie	  ligt.	  Hoe	  

krijg	  ik	  dat	  voor	  elkaar,	  want	  

ik	  heb	  al	  van	  alles	  

geprobeerd.	  

• Bedrijfsopvolging	  door	  mijn	  

kinderen.	  Dat	  moet	  ik	  niet	  

zelf	  gaan	  begeleiden.	  	  

• Ik	  ben	  62	  jaar	  en	  wil	  mijn	  

onderneming	  geleidelijk	  aan	  

loslaten	  en	  steeds	  meer	  

overdragen	  aan	  het	  tweede	  

echelon.	  Maar	  ik	  ben	  

ondernemer	  en	  dit	  gaat	  mij	  

niet	  goed	  af.	  



 

 

 Over	  sinaasappels	  en	  zand!	  

Een	  rabbijn	  stond	  voor	  een	  groot	  aarden	  vat.	  
Hij	  legde	  er	  zoveel	  sinaasappels	  in	  als	  hij	  maar	  
kon.	  Hij	  vroeg	  zijn	  leerlingen	  of	  het	  vat	  vol	  was.	  
Zij	  zeiden:	  ‘Ja,	  nu	  is	  het	  vat	  vol.’	  Toen	  nam	  de	  
rabbijn	  een	  kistje	  kiezelsteentjes	  en	  strooide	  ze	  
voorzichtig	  uit	  over	  de	  sinaasappels.	  Hij	  
schudde	  aan	  het	  vat,	  waardoor	  de	  kiezels	  in	  de	  
open	  plekjes	  tussen	  de	  sinaasappels	  rolden.	  
Opnieuw	  vroeg	  de	  rabbijn	  of	  het	  vat	  vol	  was.	  En	  
ook	  nu	  zeiden	  de	  leerlingen:	  ‘Ja,	  nu	  is	  het	  vol.’	  
Daarna	  tilde	  de	  rabbijn	  een	  zak	  vol	  
woestijnzand	  van	  de	  grond	  en	  liet	  het	  witte	  
zand	  over	  de	  sinaasappels	  en	  de	  kiezelsteentjes	  
stromen.	  Natuurlijk	  kroop	  het	  fijne	  zand	  overal	  
tussendoor,	  van	  de	  bodem	  van	  het	  vat	  tot	  aan	  
de	  rand	  toe.	  Weer	  vroeg	  de	  rabbijn	  aan	  zijn	  
leerlingen:	  “Is	  het	  aarden	  vat	  nu	  echt	  vol?’	  De	  
leerlingen	  zeiden:	  ‘Nu	  is	  het	  vat	  echt	  helemaal	  
vol.’	  Ten	  slotte	  nam	  de	  rabbijn	  en	  elke	  hand	  een	  
glas	  rode	  wijn	  en	  goot	  die	  over	  al	  wat	  in	  het	  
grote	  vat	  zat.	  De	  wijn	  kleurde	  alles	  rood.	  

De	  rabbijn	  deed	  een	  stap	  achteruit	  en	  vroeg:	  
‘Weten	  jullie	  wat	  dit	  voor	  een	  vat	  is?’	  De	  
leerlingen	  zeiden:	  ‘Dit	  is	  een	  heel	  vol	  vat.’	  ‘Nee,’	  
zei	  de	  rabbijn.	  ‘Dit	  vat	  is	  niet	  zomaar	  een	  vol	  
vat.	  Dit	  vat	  is	  veel	  meer.	  Dit	  vat	  staat	  voor	  jullie	  
leven.	  De	  sinaasappels	  zijn	  de	  belangrijke	  
dingen	  in	  je	  bestaan,	  het	  zijn	  de	  vader	  en	  je	  
moeder,	  je	  vrouw,	  je	  man,	  je	  vriend,	  je	  vriendin,	  
je	  kinderen,	  je	  gezondheid,	  de	  liefde,	  de	  Thora	  
en	  de	  sjabbat.	  De	  kiezelsteentjes	  zijn	  de	  andere	  
dingen	  die	  ertoe	  doen.	  Zoals	  je	  werk	  en	  je	  huis,	  
de	  mensen	  om	  je	  heen.	  Het	  zand	  is	  wat	  erbij	  
komt,	  al	  het	  andere,	  de	  talloze	  kleine	  dingen	  
van	  de	  talloze	  kleine	  dagen.	  
Stel,	  je	  doet	  het	  woestijnzand	  het	  eerst	  in	  het	  
vat,	  dan	  is	  er	  geen	  ruimte	  voor	  kiezelsteentjes	  
en	  de	  sinaasappels.	  Dat	  geldt	  ook	  voor	  je	  leven.	  
Wanneer	  je	  de	  hele	  dag	  bezig	  bent	  met	  de	  
kleinste	  dingen,	  zul	  je	  nooit	  ruimte	  of	  tijd	  
hebben	  voor	  dat	  wat	  écht	  van	  betekenis	  is.’	  

	  

www.ottojager.nl	  

Wat	  kunnen	  we	  leren	  van…?	  

Het	  gezichtsvermogen	  van	  een	  arend	  is	  4	  maal	  

scherper	  dan	  het	  gezichtsvermogen	  van	  een	  mens.	  

Vanuit	  de	  lucht	  heeft	  de	  arend	  niet	  alleen	  focus	  op	  de	  

zon,	  maar	  ook	  focus	  op	  de	  aarde.	  Een	  arend	  kan	  vanaf	  

3	  km	  hoogte	  een	  (kleine)	  prooi	  zien	  en	  vanuit	  de	  lucht	  

verrassen.	  De	  duikvlucht	  van	  een	  arend	  op	  zijn	  prooi	  is	  

indrukwekkend	  en	  kan	  zo’n	  300	  km	  per	  uur	  bereiken.	  

De	  metafoor	  is	  dat	  je	  als	  ondernemer	  of	  lid	  van	  het	  

managementteam	  moet	  zorgen	  voor	  focus.	  Er	  zijn	  

zoveel	  zaken	  die	  je	  kunnen	  afhouden	  van	  datgene	  waar	  

jouw	  kracht	  ligt,	  waardoor	  je	  teveel	  wordt	  afgeleid.	  

Telkens	  weer	  zien	  we	  in	  onze	  begeleiding	  dat	  focus	  op	  

de	  zaken	  waar	  je	  goed	  in	  bent,	  forse	  

resultaatsverbeteringen	  geven	  in	  je	  bedrijf.	  	  En	  

vertrouw	  daarbij	  op	  de	  talenten	  van	  de	  mensen	  om	  je	  

heen.	  Laat	  ook	  dat	  over	  aan	  ons.	  Je	  zult	  de	  vruchten	  

daarvan	  plukken	  en	  de	  sfeer	  in	  je	  bedrijf	  zal	  ook	  nog	  

eens	  fors	  verbeteren.	  

Referentie	  
Gea	  Jansen	  -‐	  Mede-‐eigenaar	  van	  TransActionArt:	  	  

"Otto	  Jager	  is	  een	  uitstekende	  coach	  die	  verborgen	  

talenten	  uit	  mensen	  weet	  te	  halen.	  Naast	  het	  aspect	  

van	  coachen	  en	  ontwikkelen	  van	  teamleden	  is	  Otto	  een	  

klankbord	  voor	  de	  ondernemer	  die	  door	  krachtige	  

vragen	  te	  stellen	  je	  aanzet	  tot	  nadenken."	  

“Een	  vogel	  is	  nooit	  bang	  dat	  zijn	  tak	  breekt,	  want	  hij	  

vertrouwt	  niet	  op	  de	  tak,	  maar	  op	  zijn	  eigen	  vleugels.”	  

Quote	  van	  Otto	  
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