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de wending: een snufje logica

I

n 1985 studeerde Joke Tacoma af
als chemicus. Een logisch vak, met
heldere, eenduidige modellen. Sinds
2002 is ze loopbaancoach en heeft
ze een studie psychologie afgerond,
waarin onomstotelijk bewijs vaak ver
te zoeken is. Hele andere koek dus,
waar Tacoma in haar dagelijks werk
een eigen ingrediënt aan toevoegt: de
logica van de bèta-wetenschap.
‘Aanvankelijk werkte ik bij Philips,
maar kwam op straat te staan en kreeg
outplacement aangeboden. Ik vond
het erg interessant om te zien hoe
mensen weer actief in hun lijn van
werk worden gezet en merkte dat ik
ook die kant op wilde. Mijn langetermijnplan was om loopbaancoach te
worden. Dat is nu gelukt. Ik heb een
eigen bedrijf en heb in de avonduren

psychologie gestudeerd. Erg interessant, maar wel een heel ander vakgebied dan chemie. Eigenlijk beschouw
ik de psychologie als een verzameling
meningen, waar ik dan de mijne aan
toevoeg, plus een vleugje chemie in de
vorm van de logica.
Ik probeer mijn klanten altijd de
logica achter hun problemen te laten
inzien. Waarom krijg je die promotie
niet die je verwachtte? Waarom werkt
een oplossing soms wel, maar soms
ook niet? Er schuilt altijd een logica
achter de problematiek, net zoals er
altijd een formule schuilt achter een
chemische verbinding.’
De meeste van haar klanten
komen uit de bèta-hoek. ‘Over het
algemeen waarderen ze mijn aanpak,
omdat ik niet zweverig ben en inhou-

delijk kan meepraten. Dus ja, ik kan
mijn achtergrond als chemicus goed
integreren in mijn werk als coach,
maar het duurde wel even voor ik dat
besefte.’
In 2002 begon ze haar eigen
coachingsbedrijf. Er was toen ook een
recessie, dus de opstartfase was lastig.
En wat onderscheidde haar nu
precies van andere coaches? ‘Pas na
twee jaar kwam ik erachter dat mijn
achtergrond als chemicus eigenlijk
mijn sterke punt was. Toen ben ik me
tijdens netwerkgesprekken ook als
zodanig gaan profileren: als chemicus,
coach en ook nog eens vrouw, een vrij
zeldzame combinatie die mensen leuk
bleken te vinden. Sindsdien is de zaak
gaan lopen. En als je erover nadenkt, is
dat eigenlijk ook wel logisch.’

‘Ik beschouw de psychologie als een verzameling
meningen’

