
Hans Krol verbindt hoofd en hart 

binnen mensen en bedrijven

Coach met gevoel, 

maar verre van soft
Veel mensen en organisaties ervaren onrust. Hoe krijg je 

rust als basis voor groei? Businesscoach Hans Krol uit Drie-

bergen heeft daar één sleutelwoord voor: verbinding. Niet 

alleen binnen de organisatie, maar vooral binnen jezelf. 

Verbind hoofd en hart, zegt Krol. Verschillende organisa-

ties heeft hij op deze manier succesvol geholpen.
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Rust en kracht. Deze woorden 
typeren Hans Krol uitstekend, 
zowel als mens als in zijn zakelij-
ke aanpak. Met zijn succesvolle 
praktijk voor businesscoaching 
wil hij mensen en organisaties 
krachtig en zakelijk begeleiden. 
Dat deed hij jarenlang met veel 
succes binnen zijn bureau met een 
groot team en de laatste jaren als 
zelfstandig businesscoach.

Het openlijk naar buiten treden 
met zijn visie doet Krol zeer wel-
overwogen. Zijn woorden weegt 
hij op een schaaltje. ‘Met rust en 
kracht kom je al gauw in de hoek 
van soft en esoterisch terecht. Dat 
wil ik voorkomen.’

Concrete handvatten

Waar zit hem die rust en kracht 
in? Met andere woorden: waar-
om huren klanten Hans Krol in? 
Wat Krol doet: mensen en orga-
nisaties die vast zitten, los laten 
komen. Daarbij maakt hij volop 
gebruik van zijn eigen ervaringen 
en inzichten. Maar dat is niet het 
enige; de energieke én rustige 
businesscoach wil zijn klanten 
juist in beweging zetten. Door de 
klant handvatten te geven voor 
verdere ontwikkeling, wil Krol 
hen helpen om hun problemen en 
uitdagingen aan te gaan en ook 
daadwerkelijk op te lossen. ‘Ik 
help klanten om te zien. Ik geef ze 

grip, een uitweg uit de tunnel en 
een perspectief naar de toekomst.’

Er gebeurt écht iets

Klanten ervaren dat ook zo. ‘Er 
gebeurt echt iets als jij er bent, 
zeggen klanten wel eens tegen 
mij. Dat vind ik heel bijzonder en 
waardeer ik natuurlijk. Soms is 
dat heel concreet en bewust, maar 
soms ook juist onbewust en moei-
lijk te benoemen. Maar dat maakt 
niet uit. Het gaat er mij om dat 
klanten de eerste stappen zetten 
en echt in beweging komen.’

Reisbegeleider

Je kunt Hans Krol gerust reisbe-
geleider voor mens en organisatie 
in verandering noemen. Maar 
hoe zorg je dan letterlijk voor die 
rust? Krol: ‘Dat kun je bereiken 
door het optimaal verbinden van 
de buiten- en de binnenkant van 
de mens en de organisatie. Binnen 
de mens zijn hoofd en hart in 
de optimale situatie met elkaar 
verbonden. Binnen de organisatie 
gaat het om het samenbrengen 
van de harde, zichtbare kant van 
markten, processen en systemen 
enerzijds en van de mensen die 
er werken en waarmee wordt 
samengewerkt anderzijds.’

Mooie woorden van een verbin-
der, die met hart en ziel staat voor 
zijn product. Maar eigenlijk dekt 

de term businesscoach de lading 
niet helemaal, want naast het op 
een hoger plan tillen van de busi-
ness is Hans Krol personal coach. 
Hij houdt managers een spiegel 
voor. Want zakelijke transitie 
begint altijd eerst bij persoonlijke 
transitie, weet Krol uit ervaring. 

‘Op het ideale moment is de or-
ganisatie optimaal in zijn kracht. 
Met hoofd en hart in balans. Dan 
pas worden de optimale prestaties 
behaald.’
Hans Krol merkte, door een niet 
verwerkt jeugdtrauma, dat hij 
jarenlang niet in balans was. Toch 

Wie is Hans Krol?

Hans Krol is echtgenoot en vader en woont 

en werkt in Driebergen. Met zijn bedrijf 

Karolus Business Transformations helpt 

hij organisaties om te veranderen. Hans 

studeerde aan de Erasmus Universiteit in 

Rotterdam en werkte onder meer bij Novius 

en Cap Gemini. In zijn loopbaan komt tel-

kens de harde en zachtere kant terug. Hij is 

zowel bedrijfseconoom als transpersoonlijk 

psycholoog. En zowel bestuurlijk informatie-

kundige als consultant. De harde kant gaat 

over strategie, marktbenadering, processen 

en systemen. De zachtere kant gaat over het 

ontwikkelen van mens en gedrag. Hans Krol: 

‘Hieraan succesvol vorm geven en sturen 

vraagt veel van jezelf, je team, je organisatie 

en elkaar. Dit vraagt verbinding. Deze grote 

uitdaging vraagt wat ik noem verbindend 

leiderschap.’



 ‘Op het ideale moment is de organisatie optimaal in zijn kracht. 

Met hoofd en hart in balans. Dan pas worden de optimale 

prestaties behaald.’

ging het hem zakelijk gezien 
voor de wind. Hij maakte gou-
den tijden door met zijn bedrijf, 
maar persoonlijk was hij niet in 
evenwicht. En dat brak hem na 
verloop van tijd op. Daardoor kon 
hij niet groeien en met hoofd en 
hart verbonden zijn. De afgelo-
pen jaren werkte Krol eerst aan 
het terugwinnen van zijn eigen 
persoonlijke balans. ‘In de jaren 
dat ik zakelijk gezien goed boer-
de, had ik privé bijvoorbeeld een 
groot gebrek aan focus. Daardoor 
was ik niet wie ik wilde zijn. En 
uiteindelijk bleek dat ook een rem 
op mijn zakelijke succes.’

Krol helpt professionals om dit 
zakelijk succes te bereiken, op 
dezelfde manier die hij zelf heeft 
ervaren. Daarbij gaat het niet 
alleen om management, directie 
en bestuurders, maar ook onder-
nemers. ‘Ik ben sparring partner, 
bied hulp en begeleiding bij het 
optimaal in verbinding brengen 
van deze elementen. Eén van mijn 
klanten, succesvol onderneemster, 

kreeg voortdurend advies van 
vele anderen. Van haar accoun-
tant, haar klanten, bevriende rela-
ties, een bedrijfstakconsultant. Ze 
werd van de ene naar de andere 
kant geslingerd in goed bedoeld 
advies. Toen wist ze het niet meer 
en werd ze hartstikke gek van al 
dat advies van anderen. Ik heb 
haar geholpen om weer te leren 
luisteren naar zichzelf. Naar haar 
onderbuikgevoel.’

Van manager naar mens

Een andere klant van Krol, een 
groot semi-overheidsbedrijf, had 
na een gedwongen fusie veel te 
veel verschillende culturen. De 
mensen begrepen elkaar niet 
meer. Het gevolg was: na de fusie 
werkten de nieuwe mensen bin-
nen het gefuseerde nieuwe bedrijf 
intern gezien compleet langs el-
kaar heen. En het gevolg daarvan: 
de doelen werden niet gehaald. 
Wat heeft Krol daar bereikt? ‘Er 
wordt nu op een andere manier 
gepraat, dat is bij zo’n organisatie 
een grote verandering. Managers 

willen delen waar ze mee zitten, 
ze willen om hulp vragen. Ze stel-
len die hulpvraag weer. Heel veel 
problemen binnen organisaties 
verdwijnen dan als sneeuw voor 
de zon.  De menselijke kant was 
compleet zoek binnen die organi-
satie. Door managers weer mens 
te laten zijn, heb ik deze organisa-
tie geholpen.’

Er bestaat binnen bedrijven een 
grote huiver om dit traject in te 
gaan. ‘In de ogen van beslissers 
is zo’n traject van mij vaag en 
zweverig. Dat begrijp ik wel, 
omdat veel bedrijven alleen maar 
keihard denken vanuit een vast 

patroon en vanuit cijfers en kos-
ten. Zij laten geen mensen toe die 
het over de zachtere kant hebben. 
Ik benader bedrijven vanuit de 
harde kant, de cijfers, maar omdat 
ik dat zo doe en dan aan tafel zit, 
ben ik in staat om de zachtere 
kant te benoemen.’

De talrijke voorbeelden die Krol 
noemt, bewijzen het succes van 
deze aanpak. Uit respect voor zijn 
klanten wil hij niet dat deze met 
naam en toenaam in dit artikel 
genoemd worden, maar de cases 
zijn er zeker. Krol: ‘Als mensen 
mij daarnaar vragen, wil ik ze met 
alle plezier vertellen hoe ik het 
heb aangepakt.‘

Ik ben ongelofelijk nieuwsgierig, 
ik heb mijn eigen reis gehad en ik 
raak nooit uitgekeken op mensen. 
Krols toekomstplannen? ‘Het lijkt 
mij fantastisch om een reisgids te 
maken voor je persoonlijke reis. 
Op het moment dat je met stilte 
wilt gaan werken, wat kun je dan 
doen? Als je meer de psychologi-
sche kant op wilt? Wat doe je dan? 
Wat zijn plekken waar je je kunt 
laten inspireren? Stel dat je wat 
wilt doen aan de cultuur binnen 
de organisatie, welke mogelijkhe-
den zijn er om dat aan te pakken? 
Het maken van zo’n reisgids is 
een van mijn dromen.’
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Hoe krijgt het management grip 
op de te maken keuzes? Processen 
en systemen zijn vaak complex. 
Hans Krol geeft het management 
concrete handvatten voor een op-
lossing en nieuwe werkwijze die 
grijpbaar, tastbaar en meetbaar is.

Business coach Hans Krol: ‘Wat 
ik bedoel met de ‘harde’ kant is 
mijn ondersteuning aan organi-
saties bij het in samenhang en in 
beeld brengen en ontwikkelen 
van verschillende disciplines in 
de business. Denk aan de juiste 
koers, strategie, performance, 
marktbenadering, processen, sys-
temen, de mens, projecten en het 
veranderprogramma. Hierdoor 
krijgt het management grip op te 
maken keuzen ondanks de vaak 
grote complexiteit.’

Concrete werkwijze

De werkwijze van Krol in deze 
zakelijke aanpak is heel concreet. 
Hans biedt het management 
inzicht in waar het bedrijf staat 
en waar het naar toe wil. ‘Deze 
beelden deel ik met de betrokke-
nen, de neuzen worden gericht’, 
legt Krol uit. ‘Het gaat hierbij over 
datgene wat concreet is, zichtbaar, 

beschrijfbaar, benoembaar, teken-
baar en modelleerbaar is. Van wat 
het nu is naar wat het moet gaan 
worden.’
Voor organisaties in verande-
ring blijkt de aanpak van Krol 
uitermate geschikt, zo bewijzen 
vele gerealiseerde projecten bij 
uiteenlopende bedrijven. ‘Hard’ 
en ‘zacht’ worden verbonden en 
leiden tot zichtbare én voelbare 
resultaten. Hans Krol heeft hier-
voor een eigen model ontwikkeld, 
dat hij graag in een persoonlijk 
gesprek presenteert.

Krol voegt business 

samen met de mens


