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1 Inleiding

In deze derde fase van het onderzoek naar spannende momenten in coaching,
verkregen we van een grotendeels nieuwe groep van 28 zeer ervaren coaches
een antwoord op dezelfde vraag als voorheen (De Haan, 2006a en 2006b).

Beschrijf kort ́éen specifiek spannend moment met een eigen coachee. Denk aan wat je
zelf het ‘spannendst’ hebt gevonden met jouw coachee, of een moment waarop je niet goed
wist wat je als coach moest doen.

In deze fase werkten we met diepte-interviews, waardoor we meer hoorden
over de context en uitkomst van de 51 gerapporteerde spannende momenten,
en in het bijzonder:
- hoe de coaches de spanningen hadden gehanteerd;
- in hoeverre ze daar professionele ontwikkelingsactiviteiten bij gebruikt
hadden; en
- hun ervaringen tijdens die ontwikkelingsactiviteiten.

Spannende momenten vielen over het algemeen samen met grotere of kleine-
re scheuringen in de werkalliantie binnen de coachingsrelatie. Ons eerder
onderzoek (De Haan, 2006a en 2006b) had ons nieuwsgierig gemaakt naar wat
precies plaatsvindt tijdens spannende momenten en als gevolg van die mo-
menten. De volgende fase van het onderzoek bestond er dus uit de momenten
nauwkeuriger te onderzoeken, en coaches te vragen wat er met hen gebeurde
in die spannende momenten en als gevolg ervan. We waren vooral gëınteres-
seerd in het hanteren van de momenten, en op wat voor manieren coaches daar
externe steun bij gebruikten zoals supervisie.

Waar eerder De Haan (2006a en 2006b) verslag deed van een onderzoek waarin
coaches de spannende momenten in hun eigen praktijk identificeerden en be-
schreven, nemen in deze nieuwe studie coaches meer tijd om dergelijke mo-
menten te verkennen. Ze vertellen in diepte-interviews over hun eigen profes-
sionele ontwikkeling en hoe activiteiten als supervisie en intervisie hen helpen
om deze kritieke periodes te hanteren.

Wij gingen ervan uit dat supervisieactiviteiten van belang kunnen zijn om
coaches te helpen om over hun spannende momenten te reflecteren, er beteke-
nis aan te geven en er een respons op te ontwikkelen. We besloten hen dus
expliciet te vragen of zij hun spannende momenten bespraken tijdens supervi-
sie en, zo ja, wat daarvan het gevolg was. Op die manier wilden we nagaan of
en hoe supervisie coaches ondersteunt bij hun spannende momenten. Derge-
lijk onderzoek is voor zover wij weten niet eerder gedaan.

In de counseling- en therapieliteratuur wordt vaak verondersteld dat voort-
gaande supervisie essentieel is, zowel voor de praktiserende professional als
voor diens cliënten. Toch hebben wij geen hard bewijs kunnen vinden voor de
voordelen van supervisie (vergelijk McLennan, 1999). Sterker nog, het is gemak-
kelijk om in de literatuur voorbeelden te vinden van supervisie met improduc-
tieve effecten (bijvoorbeeld in Gray, Ladany, Walker & Ancis, 2001; of Lawton, 
2000). Ook in de coachingliteratuur neemt het aantal publicaties toe dat super-
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visie aanprijst zonder echt overtuigende argumenten voor een heilzame wer-
king te bieden (zie bijvoorbeeld Stevens, 2004).

Het doel van ons onderzoek was tweeledig:
1 in kaart brengen van het temporele verloop of de dynamica van spannende
momenten binnen de coachingsrelatie; en
2 onderzoeken van het gebruik en het nut van supervisie, intervisie en ande-
re professionaliseringsactiviteiten voor ervaren coaches bij het hanteren van
hun spannende momenten.

We zullen hierbij kijken naar de coachingsrelatie vanuit het perspectief van
een werkalliantie, een term afkomstig van Greenson (1965) die staat voor het vol-
gende:
1 het ervaren van de coach als ondersteunend en empathisch door de coachee;
en
2 de gemeenschappelijke overtuiging samen te werken ter realisatie van de
doelstellingen van de coaching (vergelijk de verschillende definities van werk-
alliantie die Luborsky, 1976, onderscheidt).

2 Het onderzoek

Wij hielden telefonische interviews van één tot twee uur met 28 zeer ervaren
coaches (gemiddelde ervaring binnen het vak: 11,3 jaar; nationaliteit: achttien
Brits, vijf Nederlands, twee Iers, één Israëlisch, één Noord-Amerikaans, één
Australisch), waarin we één tot drie spannende momenten onderzochten (ge-
middeld 1,8 per interview), die afkomstig waren uit hun coachingpraktijk gedu-
rende de laatste twaalf maanden. In totaal werden 51 spannende momenten
gevonden. Slechts vijf van deze momenten zijn ook al onderzocht in De Haan
(2006b), en zijn dus afkomstig van ́eén van de zeven ervaren coaches die ook hun
medewerking verleenden aan dat onderzoek. We verkregen vooraf toestem-
ming van alle deelnemende coaches om de interviewverslagen te gebruiken
voor dit onderzoek, en geanonimiseerd te publiceren. Alle gëınterviewde
coaches hadden een vorm van psychologische, counseling-, organisatieontwik-
keling- of psychotherapeutische training achter de rug. De interviews werden
door vier van de vijf auteurs afgenomen (EH, AD, CS en CB). Zij voerden elk
zeven gesprekken, met coaches die door één van de andere auteurs waren ge-
worven. De meesten hadden een eigen praktijk, maar er waren ook externe
coaches werkzaam bij een adviesbureau en een tweetal interne coaches. Er wa-
ren precies evenveel mannen als vrouwen en 25 van de 28 vertelden deel te ne-
men aan regelmatige professionele ontwikkeling: negentien bij een betaalde
supervisor en zes in intervisiegroepen. De drie coaches die niet aan professio-
nele ontwikkeling deden, spraken alle drie de wens en het voornemen uit om
weer aan supervisie of enige vorm van collegiale ondersteuning te gaan doen.
Voor een overzicht met vele voorbeelden van de spannende momenten uit de
interviews, zie Day, De Haan, Blass, Sills & Bertie (2008).

De gehanteerde methode voor deze studie was opnieuw de ‘kritieke inciden-
ten’-techniek (Flanagan, 1954). De beginvraag over het kritieke incident was het-
zelfde als voor de eerdere onderzoekingen (zie De Haan, 2006a en 2006b):
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Beschrijf kort ́éen specifiek spannend moment met een eigen coachee. Denk aan wat je zelf
het ‘spannendst’ hebt gevonden met jouw coachee, of een moment waarop je niet goed
wist wat je als coach moest doen.

Ditmaal volgden voor elk spannend moment een viertal vervolgvragen, waarin
de onderzoeker de deelnemer ondervroeg over context, gebeurtenissen, uit-
komsten en acties van (gespreks)deelnemers. Daarna vroegen we of het betref-
fende incident ingebracht is in supervisie, en zo nee, waarom niet; zo ja, wat
gebeurde vervolgens en wat waren de uitkomsten en leeropbrengsten?

In het vervolg van deze paragraaf trekken we eerst een vergelijking met de re-
sultaten van eerder onderzoek en gaan we daarna in op de manier waarop we
het onderzoek hebben aangepakt.

2.1 VERGELIJKING MET DE RESULTATEN VAN EERDER ONDERZOEK NAAR SPANNENDE MOMEN-
TEN VAN ERVAREN COACHES

Onze eerste analyse bestond uit een nauwkeurige vergelijking met de analyse
van 78 spannende momenten van ervaren coaches zoals gerapporteerd in De
Haan, 2006b. Daaruit bleek dat de 51 nieuwe spannende momenten in dezelfde
zeven categorieën (zie de punten 1 t/m 7 hierna) ondergebracht konden wor-
den, en dat ook vele kortere codes om de gedachten en gevoelens van de
coaches te beschrijven terugkwamen. Hierbij geven we een overzicht van addi-
tionele codes die nodig waren om de nieuwe data te beschrijven.

1 Spanning rondom de grenzen aan coaching (contractering, triangulatie enzovoort)
10 van de 51 momenten reproduceerden bestaande kopjes in deze categorie (De
Haan, 2006b). Het kopje dat het vaakst terugkwam was (3): ‘Het vertrouwen
komt onder druk te staan’ (tweemaal). Enkele nieuwe kopjes of codes in deze
categorie zijn de volgende.
- ‘Een verzoek om de aantekeningen van de coach in te zien’ (tweemaal).
- ‘Welke informatie kan ik met wie delen in een triangulair contract?’
(tweemaal).
- ‘Triangulaire contracten: nieuwe baas ‘‘heeft geen behoefte aan coaching’’.’
- ‘Hercontracteren van coaching naar psychotherapie, en dan spijt van de
coachee.’
- ‘Spanning rondom het doorvragen over de persoonlijke historie van een
coachee.’
- ‘De spanning van de coachee over de grenzen van coaching.’

2 Spanning door voldoening
8 van de 51 momenten reproduceerden bestaande kopjes in deze categorie. Het
kopje dat het vaakst terugkwam was (9): ‘Opluchting, enthousiasme, of ont-
spanning door samenwerking’ (driemaal). Enkele nieuwe kopjes in deze cate-
gorie zijn de volgende.
- ‘De coach is aangenaam verrast over de grote vooruitgang bij de coachee.’
- ‘De sterktes van de coachee komen meer naar voren.’
- ‘Eigenwaarde en zelfvertrouwen nemen toe.’
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3 Spanning rondom de rol van de coach
4 van de 51 momenten reproduceerden bestaande kopjes in deze categorie. Een
nieuw kopje in deze categorie is de volgende.
- ‘Maakte deze coachee de keuze werkelijk zelf, of ben ik iets aan het door-
drukken?’

4 Spanning rondom de intüıtie van de coach
4 van de 51 momenten reproduceerden bestaande kopjes in deze categorie.

5 Spanning rondom de inbreng of ‘niet-inbreng’ van de coach
21 van de 51 momenten reproduceerden bestaande kopjes in deze categorie. 2

kopjes werden elk maar liefst 7 maal gevonden in deze nieuwe collectie, name-
lijk (47): ‘Spannend om te zeggen wat ik denk en voel over (het verhaal van) de
coachee;’ en (50): ‘Spannend om patronen van de coachee, hier en nu met mij,
aan de orde te stellen’. Enkele nieuwe kopjes in deze categorie zijn de volgen-
de.
- ‘Erg sturend zijn - bijvoorbeeld wanneer mijn coachee echt in de put zit, ik
de coachee emotionele afstand en volharding leer, en een duw is ‘wat zij echt
nodig heeft.’ (driemaal).
- ‘Terugspiegelen wat de coachee doet, hier met mij’.

6 Spanning rondom specifiek gedrag van coachee
19 van de 51 momenten reproduceerden bestaande kopjes in deze categorie.
1 kopje kwam maar liefst vijfmaal voor in deze nieuwe collectie, namelijk (70):
‘Coachee boos of kritisch’; en een ander kopje kwam driemaal voor, (66):
‘Coachee vraagt iets wat ik niet kan bieden’. Enkele nieuwe kopjes in deze cate-
gorie zijn de volgende.
- ‘De coachee stelt zich fysiek bedreigend op.’ (tweemaal).
- ‘De coaching wordt erg persoonlijk en de coachee raakt daardoor aangesla-
gen.’ (tweemaal).
- ‘De coachee vertelt mij wat ik moet doen.’
- ‘De coachee vleit me.’
- ‘De coachee verleidt me om hem te bekritiseren (en ik word voor hem een
‘boze stiefmoeder’’).’
- ‘Ik maak me zorgen over mijn coachees fysieke gezondheid.’
- ‘De coachee is ambivalent en diens dubbele signalen ondermijnen mijn
vaardigheid.’

7 Spanning die vooral bij de coach vandaan komt
Zes van de 51 momenten reproduceerden bestaande kopjes in deze categorie.
Enkele nieuwe kopjes in deze categorie zijn de volgende.
- ‘Hoe zeg ik dit op een behulpzame manier, zonder een defensieve reactie op
te roepen?’
- ‘Ik ben in tranen en dan huilt ook mijn coachee.’
- ‘Ik heb grote moeite met afscheid nemen, en zette in dit geval de coaching
onnodig lang voort.’
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2.2 NIEUWE GEGEVENS OVER GEVOLGEN EN UITKOMSTEN VAN DE SPANNENDE MOMENTEN

Na het vinden van de bevestiging dat de conclusies van De Haan (2006b) ook van
toepassing zijn op deze nieuwe selectie van spannende momenten, gingen we
over tot een thematische analyse van het nieuwe materiaal dat de diepte-inter-
views opleverden, dus de gegevens over het temporele verloop en de uitkomst
van de spannende momenten.
- Wat maakte deze momenten eigenlijk ‘spannend’ voor de coaches?
- Wat waren de spanningen en emoties bij de coach voorafgaand, gedurende
en na de spannende momenten?
- Hoe was dus het temporele verloop van elk gerapporteerd moment?

Dankzij de diepte-interviews kunnen we voor het eerst ingaan op de laatste
twee van deze vragen. Het temporele verloop van de spannende momenten
konden we onderzoeken door elke beschrijving in gecodificeerde ‘fasen’ uiteen
te rafelen, als stappen in de zich ontvouwende relatie tussen coach en coachee.
Het doel van die analyse was om het proces van de voortschrijdende werkal-
liantie te kunnen analyseren aan de hand van de verschillende gerapporteerde
momenten. We keken naar specifieke patronen in de gerapporteerde verhalen,
en we karakteriseerden dergelijke patronen in termen van fasen in de coaching-
relatie. Het enige aspect van de verhalen dat we niet in relationele termen kon-
den uitdrukken was de monologue interieure van de coach, waarvoor we de type-
ring ‘niet-meegedeelde reflectie’ gebruikten.

Hoe de deelnemende coaches gebruik hebben gemaakt van professionele ont-
wikkelingsactiviteiten zoals supervisie en intervisie konden we onderzoeken
door een categorisatie te maken van het volgende.
1 De verschillende vormen van professionele ontwikkeling, zoals opleiding,
supervisie, intervisie, zelfstudie.
2 De opgegeven reden(en) om spannende momenten tijdens ontwikkelingsac-
tiviteiten te bespreken.
3 De ervaringen die de coaches opdeden tijdens hun ontwikkelingsactivitei-
ten.
4 Wat gebeurde als gevolg van die professionele ontwikkeling.

Het lijkt belangrijk ons bewust te zijn van de beperkingen van onze aanpak.
Het gaat hier om zelfgerapporteerde spannende momenten vanuit het ge-
zichtspunt van de coaches en dat brengt onvermijdelijk vertekeningen met
zich mee. We kennen de verhalen slechts van één kant, dezelfde kant die ook
de selectie heeft gedaan. We weten niet wat de coachees van deze zelfde mo-
menten gezegd zouden hebben. Verdere vertekeningen kunnen komen van de
werking van het ‘alledaags geheugen’ dat neigt onbewust de verslaglegging
van kritieke gebeurtenissen te vervormen in de richting van een positiever zelf-
beeld (Goodman, Magnussen, Andersson, Endestad, Løkke & Mostue, 2006). Wij
realiseren ons deze tekortkomingen bij dit soort kwalitatief onderzoek, maar
aangezien coaching plaatsvindt binnen een vertrouwelijke en exclusieve rela-
tie tussen twee mensen verwachten we dat we ze nooit geheel zullen kunnen
opheffen zonder een laboratoriumsituatie te creëren. En een laboratoriumsi-
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tuatie doet een deel van de werking van tweegesprekken teniet1, dus ‘puur on-
derzoek’ zonder vervormingen naar waargebeurde spannende momenten lijkt
fundamenteel onmogelijk.

3 De temporele aspecten van de spannende momenten

Gedurende het analyseren van aspecten als context, gebeurtenissen, acties en
uitkomsten rondom de spannende momenten realiseerden we ons dat de dy-
namica van de zich ontwikkelende relatie tussen coach en coachee relevant
lijkt te zijn voor de uitkomst of consequentie van het spannende moment.

Op basis van de gevonden gebeurtenissen, acties en uitkomsten stellen we rela-
tionele codes voor die de verschillende ‘fasen’ in de coachingsrelatie, die we in
het materiaal aantroffen, kunnen beschrijven. Negen codes blijken alle ver-
schillende overgangen te kunnen beschrijven. Hierbij is het van belang aan te
tekenen dat het moeilijk is en in vele gevallen onmogelijk om de bijdragen van
de verschillende spelers in de relatie, inclusief derde partijen (bijvoorbeeld bin-
nen de organisatie van de coachee), afzonderlijk te identificeren. Het is achter-
af en met alleen de beschrijvingen niet mogelijk om vast te stellen ‘wie wat
deed’, dus wie verantwoordelijkheid draagt voor een doorbraak, afstandelijk-
heid, of beëindiging van de relatie. Coaching blijkt steeds opnieuw een geza-
menlijke onderneming en het is daarom gemakkelijker om in de beschrijving
de relatie op zichzelf te beschouwen. De relatie is een beter te omlijnen ‘een-
heid’ dan coach en/of coachee.

De negen codes die alle verschillende relationele fasen kunnen beschrijven,
zijn:

IN: Ingebrachte vraag (probleem, emotie, gebeurtenis of actie). Alle spannen-
de momenten beginnen met deze fase, er is altijd een moment van bin-
nenkomst of verandering aan het begin. We gebruiken deze code dus al-
leen aan het begin.

TA: Tegenactie, soms ook wel ‘defensief gedrag’ genoemd. Deze code staat
voor een actie die ondernomen wordt als een onmiddellijk en reactief
antwoord op een eerdere actie of emotie. Het effect op de relatie is een
reactief vasthouden aan de eerdere toestand, dus essentieel een voortzet-
ting van actie, inbreng, en rauwe emotie.

MI: Monologue interieure, vaak uitgedrukt in de vorm van een intern (en soms
‘ethisch’) dilemma. In hun beschrijvingen rapporteren coaches een der-
gelijke toestand uiteraard over zichzelf. Sterker nog, deze interne over-
peinzingen blijken veelal reflecties na de eigenlijke gebeurtenissen, dus
we kunnen niet achterhalen in wat voor toestand de coachingsrelatie
zich bevond. Het enige wat we kunnen zeggen is dat MI vaak samen lijkt

1 Wampold (2001) laat overtuigend zien hoe is aangetoond dat een laboratoriumexperi-
ment met psychotherapie, dat ten dienste staat van onderzoeksuitkomsten en dus niet
uitsluitend van de doelstellingen van de cliënt, niet dezelfde werking heeft als ‘gewone’
psychotherapie.
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te gaan met ‘afstand nemen’ (zie AN hieronder) en interne reflectie ook
bij de coachee, zoals gerapporteerd door de coach.

AN: Expliciet afstand nemen in de relatie, soms uitgedrukt in het feit dat de
coachee niet op komt dagen voor een gesprek, het niet volmaken van het
contract, of het verzoek om doorverwijzing naar een andere coach.

RE: Expliciete en gedeelde reflectie, waarin coach en coachee de vragen, emo-
ties en acties exploreren, of ook de toestand van hun eigen relatie.

VD: Verdiepen van de relatie tussen coachee en coach, soms uitgedrukt als het
inbrengen van een nieuw type vragen, soms als een hercontractering,
soms als meer rust in de relatie en de dissipatie van conflicten.

VR: Verandering voor de coachee, van het soort dat voldoening geeft en beant-
woordt aan het coachingcontract, soms uitgedrukt als nieuw doorbre-
kend inzicht, soms als een nieuwe manier van samenwerken met de
coach, soms als een doorbraak in bepaalde patronen, of een promotie,
een beslissing, een nieuw plan, ...

VB: Verbreken van de relatie, vanzelfsprekend samengaand met het einde van
de coaching.

OT: Onbekende toekomst. We gebruikten deze code niet om onbekendheid met
de toekomst binnen de coaching aan te geven, want daar is altijd sprake
van, maar uitsluitend om een bepaalde vorm van de relatie aan het einde
van de beschrijving onder woorden te brengen, die onbepaald, voort-
gaand en (nog) onopgelost lijkt. Onbekende toekomst kwam dus alleen
aan het einde van de procesverslagen voor.

Op deze manier leverden de 51 spannende momenten 51 reeksen van codes,
zoals ‘IN - TA - VB’ of ‘IN - TA - RE - VD’ of zelfs ‘IN - RE - VR - IN - RE - OT’, met als
kortste reeks drie codes en als langste zes. De reeksen illustreren uiteenlo-
pende en herkenbare temporele processen binnen coachingsrelaties en zij ma-
ken deze relaties beschikbaar voor vergelijking, zelfs als ze onderling enorm
verschillen.

Elke beschrijving had een opening met een ingebrachte vraag, een onverwach-
te actie, of een uitgedrukte emotie (IN), vaak gevolgd door een ‘tegenactie’ (TA)
en soms afstand nemen (AN); dan een tussenfase die kon bestaan uit vele ver-
schillende toestanden, soms gedeelde reflectie (RE), soms meer tegenactie (TA),
soms meer afstand nemen; en ten slotte een bepaalde afloop, meestal één van
de volgende drie types.
1 Een positieve uitkomst, bestaande uit een verdieping van de relatie tussen
coach en coachee (VD) en/of een bevredigende verandering voor de coachee
(VR).
2 Een negatieve uitkomst, bestaande uit een breuk in de relatie (VB) en/of af-
stand nemen binnen de relatie (AN).
3 Een onbekende uitkomst (OT), omdat het spannende moment nog vers is en
nog naar een vorm van oplossing toe beweegt.
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Expliciet afstand nemen (AN) als einde van de relatie gebeurde slechts in twee
beschrijvingen - meestal volgde op afstand nemen (AN) een breuk (VB) of de
situatie was nog open (OT).

Als we onderscheid maken tussen de beschrijvingen die enige vorm van geza-
menlijke reflectie (RE) hadden en de beschrijvingen die dat niet hadden, dan
valt op dat gezamenlijke reflectie in deze verzameling van spannende momen-
ten leidt tot een duidelijk andere uitkomst dan wanneer geen gezamenlijke
reflectie heeft plaatsgevonden (zie tabel 1). Met andere woorden, de sequenties
die afgerond zijn (dus die niet eindigen in een open situatie of OT) vallen
scherp in twee categorieën uiteen. De eerste categorie bevat een patroon van
interacties die geen reflectie bevatten en daarmee het volgende verloop kent:
ingebrachte vraag, actie of emotie (IN) gevolgd door meer vragen, meer acties
en meer emoties (TA) en als laatste ofwel afstand nemen binnen de relatie of-
wel beëindiging van de relatie. De tweede categorie bevat een reflectiemoment
binnen de relatie tegen het einde (RE), gëınitieerd door coach dan wel cliënt. In
dat geval kende het patroon een ander verloop: ingebrachte vraag, actie of
emotie (IN), gevolgd door allerlei andere fasen die op een gegeven moment uit-
monden in gezamenlijke reflectie (RE) en dan een verdieping van de relatie
(VD) en/of een positieve verandering voor de coachee (VR).

Tabel 1: De laatste stappen van alle temporele patronen in de 51 spannende momenten, als indicatie voor de
uitkomst van het temporele proces

Uitkomst: laatste fasen van het temporele
proces

Aantal spannende momenten met deze uitkomst

IN / AN / TA → AN 1

IN / AN / TA → VB 10

IN / AN / TA → VD/VR Geen

IN / AN / TA → OF 6

IN / AN / TA → RE → AN Geen

IN / AN / TA → RE → VB 1

IN / AN / TA → RE → VD/VR 28

IN / AN / TA → RE → OF 5

Er is slechts 1 spannend moment waar de gezamenlijke reflectie (RE) leidt tot
een breuk (VB), maar in dat geval lijkt de breuk een gemeenschappelijke beslis-
sing om met een andere coach verder te gaan, met wie later positieve uitkom-
sten bereikt worden. Daar staan tegenover maar liefst elf spannende momen-
ten waarin doorlopend IN/AN/TA zonder reflectie leidt tot afstand (in 1 geval
AN en in 10 gevallen VB), en waarin dus het opkomen van vragen en problemen,
emoties, (tegen)acties en nieuwe emoties, en ten slotte afstand nemen blijven
overheersen. Ook laat tabel 1 zien dat geen van de 28 momenten die leiden tot
een positieve verandering (VR) en een verdieping (VD) van de relatie, deze oogst
bereiken zonder gemeenschappelijke reflectie (RE) voorafgaand aan die posi-
tieve ontwikkelingen.
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Onze verzameling gedetailleerde beschrijvingen van spannende momenten
suggereert dat er in veel van deze kritieke momenten een punt van scheuring
(IN, TA) optreedt in de werkalliantie (Greenson, 1965) tussen coach en coachee,
in de vorm van een zakelijke en/of emotionele verstoring of opschorting van
hun samenwerking. Op een dergelijk punt aangekomen, rapporteren de deel-
nemers dat zij zich gespannen voelden en niet goed wisten wat te doen. Als zij
hun coachee tegemoet traden met assertiviteit of onder vermijding van de
‘hier en nu’ emotionele realiteit, dan leidde dat bestendig tot afstandelijkheid
en verdere verstoring van de relatie. Dan vonden we steeds parallellen tussen
de reactie van de coach en de actie van de coachee, of gespiegelde patronen
tussen deze twee (Searles, 1955). De coach beantwoordde dan bijvoorbeeld irrita-
tie van de coachee met eigen irritatie, of omgekeerd juist met gëıntimideerd
zijn, in plaats van met nieuwsgierigheid of warmte. In een reeks van momen-
ten rapporteerde de coach dat zij de ergernis van de coachee beantwoordde
met ergernis van haar kant of zelfs met verwijten aan de coachee. Dit reactie-
patroon in de coachingsrelatie lijkt de emotionaliteit alleen maar te verster-
ken. In de beschrijvingen konden we goed volgen hoe deze toename van de
hoeveelheid (onverwerkte) emotie een verlies aan vertrouwen tot gevolg had,
en uiteindelijk in sommige gevallen het beëindigen van de coachingsbijeen-
komst en zelfs van de coachingsrelatie. Bij een dergelijke breuk in de relatie
bleven coach en coachee duidelijk achter met gevoelens van frustratie en zelfs
animositeit. De lading van spanning en emotie neemt dan zodanig toe dat
coach noch coachee in staat is om voldoende bevattingsvermogen of containment
(Bion, 1963) op te brengen om de spanningen te hanteren binnen hun relatie.

Als daarentegen de coach toch in staat was om te blijven reflecteren op de si-
tuatie en de eigen emotionele toestand, en om dergelijke bevatting (contain-
ment) wél te bieden, dan bleek vaak na verloop van tijd dat er een verdieping
van de relatie optrad en dat beiden tastbare resultaten wisten te bereiken, in
de vorm van veranderingen voor de coachee (en soms ook voor de coach). On-
geacht de aanleiding voor de aanvankelijke scheuring, kunnen we uit onze
analyse van deze spannende momenten concluderen dat de sleutel voor hetzij
verstoring hetzij versterking van de relatie ligt bij de vaardigheid van coach en
coachee om gezamenlijk te reflecteren en daarmee hun relatie gezamenlijk te
onderhouden. Door dat te doen, scheppen ze de mogelijkheid voor nieuw ont-
luikend inzicht, zelfkennis en persoonlijke groei bij de coachee. Bovendien ver-
sterkt en verdiept de werkalliantie zich, een verandering die vaak samengaat
met een merkbare verdieping of verbetering van de gemoedstoestand van de
coachee (Greenson, 1965).

Specifieke interventies van coaches die in staat bleken de scheuring in de
coachrelatie te overwinnen, waren heel divers, zoals:
- scherpe confrontaties gepaard gaand met interesse en warmte;
- feedback over wat zij hier en nu ervaren en observeren;
- de mededeling van hun eigen gevoelens met een uitnodiging tot onderzoek
naar verbanden tussen die gevoelens en de coachingsrelatie of de gevoelens
van de coachee;
- hulp aan de coachee om diens gedachten te structureren, en
- een voorstel voor een toekomstig gesprek over de scheuring en de relatie.
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In box 1 leest u een voorbeeld van een containing-interventie, voorkomend in
onze interviewverslagen.

Box 1: Voorbeeld van een containing-interventie
‘Ik begon te werken met een cliënt die nogal weerspannig was, om niet
te zeggen agressief. Op een welhaast oorlogszuchtige toon vroeg hij: ‘Dus
wat zijn uw kwalificaties?’ Ik wist dat dit een omslagmoment kon zijn en
dat het uitmaakte welk antwoord ik daarop gaf. Ik zei: ‘Het moet wel be-
angstigend zijn om hier te zijn. Ik vraag me zelfs af of u hier wel wilt zijn.
Dus laten we een moment de tijd nemen om te kijken naar waarom het
zo lastig is.’ Hij bleef zijn confrontatie herhalen, totdat hij uiteindelijk
toegaf: ‘Nee, ik wil hier eigenlijk helemaal niet zijn.’ Ik denk dat ik een
belangrijk punt gemist zou hebben als ik hem gewoon antwoord had ge-
geven op zijn vraag. Hierna hadden we tien succesvolle gesprekken. Hij
was in feite nogal gedeprimeerd. Hij vertelde me later dat hij mijn we-
dervraag niet gewaardeerd had en dat het hem geschokt had. Hij ge-
bruikte daarbij het woord ‘‘beangstigend’’. Het was echter belangrijk
voor mij om voet bij stuk te houden. Sterker nog, het was kritisch in ter-
men van de manier waarop we daarna met elkaar omgingen.’

Gezamenlijke reflectie van coach en coachee op de spannende momenten lijkt
dus van grote invloed op de hantering van de toenemende spanningen en emo-
ties, en is bepalend voor het antwoord op de vraag of de opbrengst vooruitgang
dan wel scheuring in de werkalliantie is. Dit lijkt Bions (1965) idee te bevestigen
dat cliënten in helpende gesprekken hun emotionele ervaring trachten te
transformeren tot nieuw denken, dat op zijn beurt weer leidt tot nieuwe actie-
mogelijkheden. Coachee en coach bewegen dan samen van:
1 ‘rauwe emotie’ (bijvoorbeeld het aan de orde stellen van een onbegrepen,
onverwerkte en onopgeloste vraag, of een bruuske handeling die alleen impli-
ciet een vraag bevat) via:
1 ‘nieuw denken’ (nieuwe perspectieven, observaties en reflecties) naar:
2 ‘verandering’ (nieuwe overtuigingen of handelingen).

4 De werkzame aspecten van supervisie

4.1 HOE HIELP SUPERVISIE DEELNEMERS OM TE GAAN MET SPANNENDE MOMENTEN?

Na onze vragen aan de deelnemende coaches naar hun ervaringen tijdens en
rondom het spannende moment, vroegen we of zij deze ervaringen hadden in-
gebracht in supervisie (of welke voortgaande professionele ontwikkelingsacti-
viteit zij ook maar onderhielden) en welke ervaringen zij daarmee opgedaan
hadden. Van de 51 spannende momenten waren er 47 afkomstig van coaches in
supervisie (of intervisie), en zij hadden daarvan 34 momenten (72 procent) inge-
bracht in supervisie. De meeste gëınterviewden namen minimaal eens per
maand deel aan (groeps- of individuele) supervisie.



11.6 - 4. Op zoek naar geruststelling

Handboek Effectief Opleiden 49 /127 juni 2009 11.6 - 4.13

De motivatie van de deelnemers bij gebruik van supervisie
Toen we vroegen waarom zij de betreffende momenten hadden ingebracht in
supervisie, waren de meest voorkomende antwoorden.
1 Om geruststelling, steun of adviezen te ontvangen (elfmaal).
2 Om hun eigen reactie op het spannende moment te onderzoeken (negen-
maal).
3 Om zichzelf beter te begrijpen (zesmaal).

Het lijkt erop dat de deelnemers supervisie vooral gebruiken om hun spannin-
gen en twijfels op de een of andere manier te reduceren, en om hun eigen emo-
tionele reactie beter te begrijpen. In een aantal voorbeelden van spannende
momenten die erg onverwacht hadden plaatsgevonden, bleek supervisie te hel-
pen om betekenis te geven aan hun ervaringen en hun eigen reactie, en om de
geruststelling te krijgen dat zij het ‘incident’ op competente wijze hadden ge-
hanteerd. In andere voorbeelden van momenten die zich meer geleidelijk had-
den ontwikkeld, bleek supervisie gelegenheid te geven tot het ontwikkelen van
een plan of strategie voor de coachee in kwestie. Eén deelnemer gaf het volgen-
de relaas van zijn reden om supervisie te gebruiken: ‘Ik wist niet hoe verder
met mijn cliënt. We keken naar mijn behoefte om meer assertief te zijn over
mijn coachees gebrek aan betrokkenheid bij de coachingsrelatie. Zijn houding
bleek niet persoonlijk tegen mij gericht maar deel van een ‘‘patroon’’ of ‘‘feno-
meen’’ dat hem eigen was.’

Dertien spannende momenten werden dus niet ingebracht bij supervisie. Maar
onze deelnemers noemden wel spontaan allerlei andere vormen van onder-
steuning, zoals informele gesprekken met collega’s en met hun eigen partner,
intervisie en expliciete individuele reflectie met een dagboek. De coaches ver-
telden ons dat dergelijke vormen van steun ook vaak helpen om hun spannen-
de momenten beter te begrijpen, vooral wanneer de tijd, de planning, of de
formele relatie met de supervisor niet toelaten om ervaringen snel naar super-
visie te brengen.

Op onze vraag waarom ze het betreffende spannende moment niet ingebracht
hadden in supervisie, was het meest gehoorde antwoord dat de deelnemer te-
vreden was met de uitkomst (achtmaal). Dit versterkt ons beeld dat de belang-
rijkste component in de afweging om iets in te brengen bij supervisie afkom-
stig is van de eigen spanningen en twijfels. Drie deelnemers vertelden ons dat
zij iets niet hadden ingebracht omdat ze ‘niet goed waren in het vragen van
hulp’ of ‘bang waren te worden bekritiseerd door hun supervisor’ (vergelijk
Lawton, 2000). Die drempel is veel lager wanneer coaches zich al goed voelen
over hun eigen houding of reactie tijdens een spannend moment. Hier zijn en-
kele typische voorbeelden van momenten die ingebracht werden in supervisie -
spannend, maar ook weer niet te spannend.
- ‘Door het positieve karakter van ons gesprek bleef ik achter met de vraag
‘wat mis ik hier?’
- ‘Ik wilde een soort feedbackloop doormaken, teruggaan en checken wat ik
goed gedaan had. Ik bracht het dan ook in als een kwestie die mij meer span-
ning bezorgt dan dat bij mijn coachee het geval blijkt te zijn.’
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- ‘Het voelde erg spannend en riskant. Ik voelde dat ik het goed had gedaan,
maar het voelde nog altijd riskant. Ik denk dat ik zocht naar bevestiging.’

Kortom, de motivaties van deze ervaren coaches bij de keuze voor supervisie
als ondersteuning van hun reactie op spannende momenten, is veelal om hulp
te vinden bij het omgaan met eigen spanningen en twijfels, vooral ook wan-
neer zij de uitkomst van het moment hadden ervaren als positief. Veel deelne-
mers vertellen ons bovendien dat zij op zoek waren naar geruststelling of
troost (het Engelse reassurance) door supervisie. Supervisie speelt dus een be-
langrijke rol als containment voor de coach in het op zijn/haar beurt bieden van
containment aan de emoties en spanningen van de eigen coachee.

Gegeven deze bevindingen, vroegen wij ons zelf achteraf ook af, of deelnemers
hun meest spannende momenten eigenlijk wel met óns gedeeld hadden...

Ervaringen van deelnemers met supervisie
We vroegen vervolgens naar de ervaringen van deze coaches met supervisie, en
hoe supervisie hen had geholpen bij het hanteren van hun spannende momen-
ten. In de antwoorden op deze vraag blijkt geruststelling zelfs op de eerste
plaats te komen, gevolgd door het managen van de klantrelatie. Zie tabel 2 voor
de meest gehoorde antwoorden op deze vraag.

Tabel 2: Wat er tijdens de supervisie volgens de gëınterviewde coaches gebeurde

Samenvatting van de supervisie door de coach Aantal coaches met deze ervaring

1 Geruststelling ontvangen 11

2 Management van de klantrelatie onderzocht 9

3 Een aanwijzing of advies ontvangen 5

4 Ruimte voor verheldering gevonden 4

5 Nieuwe interpretaties gevonden 4

6 Zelfinzicht toegenomen 3

7 Inzicht in de situatie van de coachee toegenomen 1

8 Geen merkbare uitkomst 1

De meest gehoorde behandelingswijze tijdens supervisie was als volgt.
- De coach vertelt over de eigen ervaringen en ontvangt feedback, ondersteu-
ning en adviezen.
- De coach tracht betekenis te geven aan de eigen ervaringen.
- De coach formuleert welke de eigen (leer)opbrengsten zijn van de supervi-
siebijeenkomst.

Daarnaast rapporteren de coaches dat zij ruimte kregen om te reflecteren en
om zich bewust te worden van nieuwe aspecten van de ingebrachte situatie. Ze
zijn van mening dat zij meestal de verhoopte steun en geruststelling ontvan-
gen door supervisie. Enkele voorbeelden zijn de volgende:
- ‘Supervisie hielp om de rol van religie en spiritualiteit te onderkennen, en
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dat had een groot effect op mij. Het veranderde geheel de richting van explora-
tie tijdens de coaching.’
- ‘Supervisie verschafte advies over hoe echt beschikbaar te zijn voor mijn
coachee zonder dat mijn eigen meningen in de weg zitten.’
- ‘Ik presenteerde, anderen luisterden, stelden mij vragen, gingen naar de
kern van de kwestie, zowel intern (therapeutisch) voor mijzelf, als extern, in
termen van de organisatie. Dat gaf me bevestiging. Zij ‘‘droegen’’ mij door de
bijeenkomst, net zoals ik mijn coachee ‘‘droeg’’.’

Coaches blijken supervisie te gebruiken voor geruststelling, bouwen van zelf-
vertrouwen en toetsen van hun praktijk aan die van een andere coach. Supervi-
sie maakt hen ook meer bewust door nieuwe perspectieven te genereren, meer
zelfbewust, bewust van hun context en bewust van hun eigen proces.

Wat leerden de deelnemers van supervisie?
Tabel 3 geeft een overzicht van de leeruitkomsten die de deelnemers aan dit
onderzoek beschreven, als gevolg van hun bespreking van de spannende mo-
menten tijdens supervisie of andere voortgaande professionele ontwikkelings-
activiteiten.

Tabel 3: Wat leerden de coaches tijdens de supervisie volgens henzelf?

Leeropbrengst voor coach door supervisie Aantal coaches met deze opbrengst

1 Meer over coachingsrelaties 15

2 Meer over mijzelf 8

3 De waarde van geruststelling 6

4 Mijzelf te vertrouwen 6

5 Ethische overwegingen 4

6 Persoonlijke waarden 3

7 Grenzen aan de rol van coach 2

8 Helderheid in betoog 2

9 Motivatie 1

Als we deze informatie vergelijken met de oorspronkelijke aanleiding om vra-
gen in te brengen tijdens supervisie, dan valt op dat het leren over de coaching-
relatie vaker lijkt op te treden dan de coach verwacht. Misschien is het zo dat
in een aantal gevallen het spannende moment meer als een relationeel moment
wordt gezien als gevolg van supervisie. Hier zijn weer enkele voorbeelden:
- ‘Je moet even flink slikken voordat je iets in een volstrekt nieuw kader
plaatst voor je coachee. Ze zullen niet naar je luisteren tenzij je de moed hebt
om dat te doen.’
- ‘Neem de tijd om een relatie op te bouwen. Blijf met volle aandacht bij wat
er in de relatie gebeurt, en je krijgt het voor elkaar.’

Deelnemende coaches rapporteren dat zij ook over zichzelf leren, terwijl ze
tijdens supervisie terugkijken naar hun spannende momenten.
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- ‘Ik leer om nog voorzichtiger te zijn. Om het me niet persoonlijk aan te trek-
ken. Dat was erg moeilijk, want mijn zelfvertrouwen was volstrekt onder-
mijnd.’
- ‘Dat ik op moet passen te denken dat alles mijn schuld is.’
- ‘Ik leerde over het vasthouden van iemand die zich in een toestand van over-
leven bevindt. Je kunt nu eenmaal te veel vragen van iemand die alleen aan het
overleven is. Ik tracht mijn intüıtie hierin te vertouwen. Wat mij opviel is dat
ik meer intüıtief te werk ga dan ik dacht.’

Onze interviewverslagen wijzen op een proces van ‘internaliseren’ voor deze
coaches, alsof zij de verantwoordelijkheid voor de spanningen en conflicten
tijdens hun werk meer op zich nemen. Zij beschrijven hun vragen vaak als per-
soonlijke vragen, terwijl wij als externe waarnemers dezelfde vragen eerder
zouden karakteriseren als relationele vragen met een gezamenlijke verant-
woordelijkheid van coach en coachee. Dit zou kunnen verklaren waarom de
coaches zo vaak ‘geruststelling’ noemen als uitkomst van supervisie, gerust-
stelling dus dat ze er niet helemaal alleen voor staan.

Supervisie lijkt van belang om twee redenen. In de eerste plaats om de geest-
kracht en de balans van de coach te onderhouden wanneer de coach om moet
gaan met lastig emotioneel ‘materiaal’. En in de tweede plaats om de coach te
helpen herkennen wat van dit ‘materiaal’ hem of haar zelf toebehoort en wat
toch vooral bij zijn of haar coachee vandaan komt, zodat de coach meer helder-
heid krijgt over wie wat bijdraagt aan de coachingsrelatie.

De vraag blijft natuurlijk of formele supervisie meer of minder effectief is dan
andere vormen van professionele of persoonlijke ondersteuning. Onze deelne-
mers vertellen ons in elk geval dat we het belang van informele steun, alleen al
door de onmiddellijke beschikbaarheid en de grote mate van vertrouwen en
vertrouwdheid, niet moeten onderschatten.

4.2 CONCLUSIES VOOR DE MOGELIJKE HULP DIE SUPERVISIE KAN BIEDEN

De spannende momenten zoals gekozen en beschreven door de deelnemers
aan ons onderzoek, bevestigen dat een belangrijke uitdaging voor coaches ont-
staat wanneer zij een scheuring of bedreiging van de coachingsrelatie ervaren.
Dan lijken er veel spanningen en twijfels op te treden, zowel bij de coach als bij
de coachee. Zoals in De Haan (2006a) al is beschreven zijn dergelijke momenten
vaak momenten waarop de coachee op het punt staat om ergens doorheen te
breken, ergens anders tegenaan te gaan kijken, iets op een andere manier te
interpreteren, of anderszins nieuw terrein te betreden. Het is in onze ogen be-
langrijk dat coaches op dergelijke momenten niet op de vlucht slaan, maar dat
zij in de relatie werkzaam blijven ondanks de toenemende spanningen, ook
voor henzelf. Sterker nog, dit zou wel eens het belangrijkste verschil kunnen
zijn tussen een coachingsgesprek en een ander ‘goed gesprek’. Een professione-
le coach blijft aanwezig in momenten van spanning en twijfel, en gebruikt dit
soort momenten om doorbraken te faciliteren, ondanks het werkelijke of ver-
meende risico voor de relatie. Zoals we hiervoor hebben laten zien, is voort-
gaande en gedeelde reflectie (Reason, 1994) hierbij een vereiste.
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Onze analyse van 51 spannende momenten lijkt eerder onderzoek over het ver-
loop van de werkalliantie (zoals door Horvath & Marx, 1990; Safran, Crocker,
McMain & Murray, 1990; Safran, Muran & Wallner Samstag, 1993) te bevestigen.
In dat eerdere onderzoek werden sterke aanwijzingen gevonden voor een cy-
clus van scheuring en herstel in succesvolle counseling en therapie, al moeten
we daaraan toevoegen dat uit meta-analyses blijkt dat cliënten de werkallian-
tie ervaren als meer stabiel dan therapeuten en externe waarnemers (Martin,
Garske & Davis, 2000). Het lijkt dus van belang om het proces rondom spannen-
de momenten ook te bestuderen vanuit het perspectief van de coachee, en wij
zijn inmiddels al gestart met dat onderzoek.

Tijdens supervisie zal de coach zijn spanningen en twijfels inbrengen in de
vorm van vragen als ‘Wat gebeurt hier?’, ‘Wat gebeurt er voor mijn coachee?’
en ‘Hoe kan ik deze situatie het best aanpakken?’. Er zijn geen unieke, foute
noch goede, antwoorden op dit soort vragen, en geen vaste formules of oplos-
singen. Supervisie is er meer op gericht om ruimte voor de coach te vinden om
zelf de eigen vragen te onderzoeken. Als supervisie niet beschikbaar is, dan
zoeken coaches naar alternatieve ruimte voor eigen vragen, zoals bij gewaar-
deerde collega’s, een intervisiegroep of levenspartners.

Ons onderzoek laat zien dat spannende momenten van coaches een uitdaging
vormen voor zowel de coaches als hun klanten, en dat zelfs ervaren coaches zich
onzeker kunnen voelen over de impact die zij hebben op hun coachee en de
coachingsrelatie. Deze onzekerheid kunnen zij deels overwinnen dankzij een
vorm van geruststelling door vrienden en collega’s, maar kan verder worden
onderzocht in supervisie. De emotionaliteit en diversiteit van de beschreven
spannende momenten, die vaak duidelijke samenhang vertonen met over-
dracht van de coach en van de coachee, is een duidelijke indicatie voor supervi-
sie als een beter begrensde en meer professionele vorm van reflectie.

Het lijkt een positief verschil te maken wanneer supervisie plaatsvindt binnen
afzienbare tijd na de ervaring van spanning of scheuring in de coachingsrela-
tie. Als de ervaring nog vers is kan de coach naast reflectie en toenemend in-
zicht ook een manier vinden om reflectief vermogen te ontwikkelen, om con-
tainment te bewerkstelligen voor zichzelf en voor zijn of haar coachee, en om
eigen defensief gedrag te voorkomen. Als meer tijd verstrijkt en het ‘incident’
zich heeft ontwikkeld naar een ‘doorbraak’ of juist een beëindiging van de re-
latie, blijkt er minder aanleiding om de ervaring in te brengen tijdens supervi-
sie, hoewel er natuurlijk nog steeds veel te leren kan zijn voor de coach.

Supervisie kan coaches helpen om de eigen hantering van de werkalliantie te
onderzoeken, en om zichzelf te begrijpen binnen de context van die relatie:
hun eigen wensen, behoeftes en motivaties binnen die relatie. Daarmee kan
hun zelfvertrouwen toenemen, doordat zij troost vinden in de vaststelling:
- dat zij net zo reageren als anderen zouden doen in hun situatie; of
- dat zij hun intüıties en emoties kunnen omzetten in behulpzame interven-
ties; of simpelweg;
- dat zij hun eigen spanningen en emoties kunnen vertrouwen als wegwijzers
naar hun intüıtie.
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Ook kan supervisie helpen om situaties te herkennen waarin verdere coachen-
de interventies weinig kunnen uitrichten, zodat het wellicht beter is om de
coachee door te verwijzen. En supervisie kan coaches helpen zelf een pad te
kiezen bij het optreden van ethische dilemma’s en vragen. Kort gezegd, super-
visie kan een mechanisme vormen dat containment verzorgt voor de coach, zo-
dat de coach op zijn of haar beurt containment kan verzorgen voor de cliënt.

5 Tot slot

Spannende momenten die kunnen leiden tot scheuringen in de coach-coachee-
relatie zijn tegelijkertijd mogelijke kansen voor doorbrekend inzicht en posi-
tieve veranderingen, eerst binnen de coachingsrelatie en dan ook voor de
coachee zelf. Het ‘bevattingsvermogen’ van de coach voor de spanningen van
de coachee op deze momenten lijkt een kritieke factor voor de uitkomst van
deze momenten. De momenten zijn per definitie lastig, emotioneel en riskant,
dus coaches en coachees kunnen verschillende vormen van steun zoeken bij
het hanteren van hun momenten. Het moge een geruststelling zijn voor min-
der ervaren coaches dat zeer ervaren coaches nog altijd spanningen voelen in
vergelijkbare situaties, en dat zij nog altijd worstelen met hoe de situaties tot
een goed einde te brengen en met hun eigen rol in de afwikkeling ervan.

De toegenomen emotionaliteit die in het moment zelf optreedt binnen de
coachingsrelatie lijkt een belangrijke factor te zijn bij het succesvol faciliteren
van het leerproces van de coachee. Leren met hulp van coaching is nu eenmaal
net zo goed een emotioneel als een cognitief proces (vergelijk Maroda, 1998). Als
de coachingsrelatie in staat is deze emoties te ‘omvatten’ dan is gedeelde re-
flectie mogelijk op de gebeurtenis, hetgeen de kans verhoogt dat de coachee
nieuwe mogelijkheden overweegt, zowel in deze relatie als meer algemeen in
andere relaties en op de werkplek. Dit bevestigt wat Safran et al. in 1990 schre-
ven: ‘De succesvolle oplossing van een scheuring in de relatie kan een krachtig
middel zijn om de disfunctionele patronen van de cliënt te overwinnen’. Het is
daarbij belangrijk dat coaches zelf inzicht hebben in hun eigen patronen en
‘scripts’ (Berne, 1972; Lapworth, Sills, and Fish, 2001), zodat zij in staat zijn de
emoties van de coachee te ontvangen en een plaats te geven.

Supervisie geeft coaches de ruimte om momenten die zij lastig of spannend
vinden te verwerken. Ook supervisie staat of valt dus bij het bieden van die
ruimte, of containment. Het feit dat vele spannende momenten zelfs na een posi-
tieve uitkomst nog werden ingebracht in supervisie, geeft een indicatie dat
coaches - en waarschijnlijk ook hun coachees - het ook na het wegebben van de
spanning belangrijk vinden om geruststelling te ontvangen, om zich compe-
tent te voelen en om bevestiging te vinden van hun werkwijze. En het lijkt er
ook op te wijzen dat het hanteren van dit soort spannende momenten niet tot
de alledaagse vaardigheden en competenties van de coach behoort, alleen al
omdat het in deze omstandigheden nodig is om het proces radicaal anders te
zien, en/of op een dieper niveau te vertrouwen en aanwezig te blijven, ook bij
nieuwe en oncomfortabele ervaringen. Voor het vinden van dat vertrouwen en
die presentie is een andere gespreksruimte en een andere gesprekspartner, dus
buiten de coachingrelatie zelf, soms een echte vereiste.
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Het lijkt erop dat de ervaren coaches in dit onderzoek hun spannende momen-
ten vooral hanteren door op zoek te gaan naar bevestiging, troost, en gerust-
stelling. En wie zou ze ongelijk geven? Het spannende moment heeft nu een-
maal plaatsgevonden, het moment zelf kan achteraf niet meer bijgestuurd
worden, en de hoogste prioriteit aan het hervinden of ontwikkelen van zelfver-
trouwen en vrijmoedigheid ligt in de rede. Daarnaast is er een flink percentage
coaches dat geen verdere actie onderneemt, en er zijn er ook die vooral op zoek
gaan naar reflectie en nieuw inzicht naar aanleiding van hun spannende mo-
ment. Net zoals Asclepius in zijn gedaante van ‘gewonde geneesheer’ (Jung, 
1946), trachten al deze coaches hun eigen wonden te transformeren tot een ho-
gere graad van meesterschap in de professie.
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