Coaching skabte bedre balance
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For Charlotte van Burleigh blev coaching nøglen til en mere afbalanceret hverdag, både på arbejdet
og derhjemme.
Af Freya Skov
For Charlotte van Burleigh er det nogen gange nok bare at træde ind i de velkendte lokaler på
Strøget i København. Den rolige stemning smitter næsten øjeblikkeligt og kan få selv det mest
hektiske arbejdshjerte til at finde et mere besindigt tempo. Det gælder også Charlotte van Burleighs.
Hun har gået til coaching i snart et halvt år, og betragter sine coaching-sessions som små oaser i en
travl hverdag som marketingdirektør på Coca Cola. »Ofte kommer jeg stormende direkte fra arbejde
og nærmest kaster mig selv ind ad døren. Men stemningen derinde er bare noget helt specielt, og
Søren har det dér fantastisk irriterende rolige gemyt og kan meget hurtigt få talt mig ned i gear,«
fortæller Charlotte van Burleigh med et grin om sin coach Søren Skov.

Forfulgte livets stress
Sammen har de siden januar forsøgt at spore sig ind på, hvorfor Charlotte van Burleigh i en periode
følte sig så stresset på sit arbejde, at virksomheden tilbød hende en coach. »På et tidspunkt kørte det
hele bare rundt, og jeg havde så travlt, at jeg begyndte at miste hukommelsen. Derfor var jeg også
meget positivt indstillet, da virksomheden foreslog en coach, fordi det føltes som om, der pludselig
var lys i den anden ende, og der kunne gøres noget,« forklarer Charlotte van Burleigh. Allerede
inden for to uger blev der lavet en aftale med firmaet CoachPartners, og marketingdirektøren var på
vej til sin første coaching-time. Dog med visse forbehold. »Jeg var måske som udgangspunkt lidt
skeptisk overfor, hvad det ville give mig. Jeg havde ikke nogen forestilling om, hvad coaching var.
Min eneste indgangsvinkel var, at jeg kender en, der er blevet uddannet coach, og det virkede nok
lidt små-alternativt på mig. Jeg tænkte da over, hvor videnskabeligt det mon egentlig er,« husker
Charlotte van Burleigh. Men allerede efter de første tre-fire gange måtte hun lægge sin skepsis på
hylden, fordi hun kunne mærke effekten af coachingen. Hun blev bedre til at overlade mere ansvar
til sine ansatte, og langsomt lettede noget af den stress, hun havde kæmpet med. Selv om den
umiddelbare årsag til coachingen var, at Charlotte van Burleigh gerne ville være bedre til sit job, så
handler timerne med Søren Skov ikke kun om hendes arbejdsliv. Også situationer og mønstre fra
privatlivet bliver vendt, og det kom først bag på marketingdirektøren, erkender hun. »Jeg har da
taget mig selv i at tænke på, hvorfor vi skulle sidde og tale om mine interesser og min familie. Men
du fungerer jo som en helhed som menneske, også på arbejdet. For mig har det betydet, at jeg har
fået en bedre balance i mit liv, både privat og på arbejdet. Jeg er blevet bedre til at prioritere og
vælge fra,« fortæller Charlotte van Burleigh, der er mor til to.

Ingen løftede pegefingre
For marketingdirektøren har det været af stor betydning, at hun selv har været en aktiv medspiller i
hele forløbet. Hun føler ikke, at hun træder ind til en autoritet, når hun sætter sig over for Søren

Skov til en coachingtime. »Det er en proces mellem ham og mig, hvor hans rolle er at stille de
rigtige spørgsmål, og min er at svare. Han løser ikke noget for mig, det gør jeg jo selv. Han sidder
ikke med en løftet pegefinger og fortæller mig, hvad jeg skal gøre. Det gør os meget ligeværdige,«
uddyber Charlotte van Burleigh. Selv om hun nu kun kommer til coaching en gang om måneden
mod den faste, ugentlige time tidligere, så har hun ikke i sinde helt at undvære det foreløbig. »Jeg
kan mærke, at lige meget hvor fortravlet jeg er, så er tingene blevet struktureret i mit hoved, når jeg
går ud derfra. Jeg føler et overskud, som jeg kan tage med tilbage og bruge, og jeg er blevet mindet
om de to-tre ting, jeg skal huske at være opmærksom på. Derfor har jeg også et behov for at vende
tilbage til coachingen en gang i mellem,« forklarer hun. For mig har det betydet, at jeg har fået en
bedre balance i mit liv, både privat og på arbejdet. Jeg er blevet bedre til at prioritere og vælge fra.«

