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1 Inleiding

1.1 HET BELANG VAN ONDERZOEK NAAR DE BELEVING VAN CLIËNTEN VAN COACHING

In deze vierde fase van het onderzoek naar spannende momenten gedurende
coaching kijken we voor het eerst vanuit het perspectief van de cliënt. Er is al
veel onderzoek gedaan naar de beleving van coachinggesprekken door de
coach. Hoe ervaart de cliënt echter het coachinggesprek? Dit is een verslag van
een eerste verkennend onderzoek naar een uiterst relevante maar nog nage-
noeg onontgonnen vraag op het gebied van executive coaching.

Executive coaching - de professionele ontwikkeling van directieleden en ande-
re hogere leidinggevenden door middel van tweegesprekken met een profes-
sionele coach - is een groeiende discipline binnen de adviesprofessie, vooral in
de organisatieontwikkeling. Alles wijst erop dat zowel de toepassing van als de
opleiding in executive coaching groeit; dit geldt ook voor het aantal professio-
nele organisaties, gedragscodes en onderzoekspublicaties op dit terrein (Stober
& Grant, 2006; De Haan, 2007).
De toenemende belangstelling voor executive coaching, die blijkt uit de vele
publicaties erover, verschaft ons een grote verscheidenheid aan modellen voor
de diverse aspecten van coaching. Bijvoorbeeld:
- basisregels voor gesprekstechniek (zie bijv. Kilburg, 2000; of Downey, 1999);
- basisregels voor het structureren van een gesprek (zie bijv. Whitmore, 1992;
De Haan & Burger, 2005);
- basisinterventies tijdens het gesprek (zie bijv. Heron, 1975; of Clutterbuck, 
1985).

Deze en vele andere geformaliseerde benaderingen en categoriseringen helpen
ons te doorgronden hoe een professionele coach zijn of haar werk (wellicht)
ziet. Er lijkt inmiddels heel wat kennis te zijn opgebouwd over het werk van
coaches en de concepten die zij daarbij toepassen. Wat vertellen al deze model-
len ons echter over de beleving van de coachinggesprekken door de cliënt? Hoe
ervaart de cliënt het om gecoacht te worden? Hoe kijkt de cliënt tegen coac-
hing aan?

De mening van de cliënt komen we zelden tegen in de coachingliteratuur.
Wel weten we steeds meer over de effectiviteit van coaching voor cliënten, of-
tewel de resultaten die worden bereikt (voor overzichten van het onderzoek
naar resultaten van coaching, zie: Kampa-Kokesch & Anderson, 2001; Waldman, 
2003; Feldman & Lankau, 2005). Coaching lijkt bijzonder effectief te zijn. Mis-
schien voelen juist daarom zoveel professionele managers en adviseurs zich
aangetrokken tot dit type organisatieontwikkeling. Wat zegt kennis over de be-
reikte resultaten van coaching echter over de manier waarop die resultaten
(kunnen) worden bereikt? Wat zegt die kennis over specifieke interventies ge-
durende een coachinggesprek? Om daar iets over te kunnen zeggen, moeten
we ons verdiepen in de interactie tussen een specifieke cliënt en een specifieke
coach, oftewel in specifieke coachinggesprekken en coachinginterventies, van-
uit het perspectief van de cliënt.
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In dit hoofdstuk proberen we daarom voorlopige antwoorden te formuleren op
de volgende drie open vragen over executive coaching als professionele disci-
pline.
1 Hoe ervaren cliënten de interventies van de executive coach?
2 Welke resultaten worden er tijdens de gesprekken zelf bereikt voor cliën-
ten?
3 Welk(e) model(len) van coaching worden (impliciet) gehanteerd door cliën-
ten?

Dit is een aandachtsgebied waar nog niet of nauwelijks onderzoek naar is ge-
daan. Het onderhavige onderzoek is dus slechts een eerste verkenning; onze
conclusies hebben een voorlopig en enigszins hypothetisch karakter. Ons in-
ziens gaat het hier echter wel om een belangrijk gebied dat zich leent voor bre-
dere onderzoeksprogramma’s. Coaching is bedoeld voor de cliënt; die moet er
iets aan hebben. Daarom is het cruciaal om zo goed mogelijk te doorgronden
hoe de cliënt over coaching denkt. Wij weten uit eigen ervaring dat de kijk op
coaching erg verschilt vanuit het perspectief van de cliënt vergeleken met dat
van de coach, met andere woorden, we ervaren coaching heel anders wanneer
we degene zijn die iets leert dan wanneer we het leren van anderen faciliteren.
Wij menen dat alle resultaten die met coaching worden bereikt uiteindelijk
voortkomen uit zogeheten deelresultaten op gespreksniveau (‘sub-outcomes’)
(Rice & Greenberg, 1984), en dus staan of vallen met resultaten die van moment
tot moment worden bereikt. Om te kunnen doorgronden hoe de uiteenlo-
pende resultaten van het gehele traject tot stand komen, dienen we derhalve
inzicht te krijgen in die deelresultaten - de effectiviteit van moment tot mo-
ment. Bovendien denken wij dat deelresultaten waarschijnlijk gemakkelijker
te beschrijven zijn dan de einduitkomst, aangezien er in het eerste geval ver-
moedelijk minder variabelen in het spel zijn.

Voor zover wij de literatuur over executive coaching kennen, begeven wij
ons met dit onderzoek op een nieuw en onbekend terrein waar echter wel be-
langrijke sporen van eerder onderzoek naartoe lopen. Wij zijn bij ons werk
gëınspireerd door het gedegen onderzoek dat is gedaan in de psychotherapie
en in de verhalende sociologie. We vatten dat onderzoek hieronder eerst be-
knopt samen.

1.2 EERDER ONDERZOEK NAAR MOMENTEN VAN VERANDERING IN ANDERE DISCIPLINES

Opmerkelijk is dat in alle disciplines die gericht zijn op het bewerkstelligen
van verandering door middel van helpende gesprekken, onderzoekers zich pas
in een betrekkelijk laat stadium zijn gaan verdiepen in de ‘momenten’ of ‘ge-
beurtenissen’ van effectiviteit (deelresultaten). Voor ons bood de groepspsy-
chotherapie een eerste belangrijke bron van onderzoek naar professionele hel-
pende gesprekken. Irvin Yalom (1970) begon stelselmatig onderzoek te doen
naar het karakter van behulpzame gebeurtenissen voor cliënten; hij vroeg
cliënten om deze gebeurtenissen te categoriseren aan de hand van een vooraf
opgestelde classificatie. Later hebben Bloch, Reibstein, Crouch, Holroyd en The-
men (1979) dit concept van voorafgaande classificatie losgelaten om zich verder
te kunnen verdiepen in de beleving door cliënten van de ‘belangrijkste gebeur-
tenissen’ in een psychotherapeutisch traject. Llewelyn (1988) voerde een groot-
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schalig onderzoeksproject uit naar individuele psychotherapie, waarin zij met
veertig patiënt-therapeut-paren sprak en uit haar 399 interviews 1076 kritieke
gebeurtenissen (zowel behulpzaam als niet behulpzaam) destilleerde. Zij vond
significante verschillen tussen de selectie en beschrijving van gebeurtenissen
door respectievelijk de therapeuten en de patiënten. Deze verschillen bleken
groter wanneer de patiënt betrekkelijk weinig geholpen was met het resultaat
van de psychotherapie. Llewelyn categoriseerde de gebeurtenissen volgens de
classificatie van Elliott (1985) en kwam tot de volgende conclusies:
- patiënten waardeerden vooral ‘geruststelling/opluchting’ en ‘oplossingen
voor problemen’;
- therapeuten waardeerden vooral ‘cognitief/affectief inzicht verkrijgen’;
- zowel patiënten als therapeuten vonden de kwaliteit van ‘persoonlijk con-
tact’ belangrijk.

Llewelyn (1988) concludeerde dat patiënten vooral oplossingen voor hun proble-
men zochten, en vooral advies en oplossingen aangereikt wilden krijgen, mits
zij maar het gevoel hadden dat ze die ook konden afwijzen. Therapeuten, daar-
entegen, leken meer gëınteresseerd te zijn in de oorzaken van de problemen
en de mogelijkheid om door middel van inzicht bij de patiënt een transforma-
tie tot stand te brengen.

Aanverwant onderzoek naar belangrijke (zowel behulpzame als niet be-
hulpzame) gebeurtenissen in de individuele psychotherapie is ook onderno-
men door Elliot (1985); Elliott, James, Reimschuessel, Cislo & Sack (1985); Mahrer
& Nadler (1986); en Llewelyn, Elliott, Shapiro, Hardy & Firth-Cozens (1988). Mah-
rer & Nadler (1986) bieden een overzicht van ‘goede momenten in psychothera-
pie’ die door diverse andere onderzoekers zijn gevonden. In de overige publica-
ties wordt gekeken naar het karakter van de therapeutische interventies die
door cliënten als meer dan wel minder behulpzaam werden ervaren. Al deze
onderzoekers konden de behulpzaamheid van specifieke gebeurtenissen verge-
lijken met die van het resultaat, waarbij zij verbanden aanbrachten tussen de
‘deelresultaten’ en het ‘eindresultaat’. Ook ons onderzoek lijkt erop te wijzen
dat therapeut en patiënt elk een andere kijk hebben op de gemeenschappelijke
ervaring (in ons geval het coachinggesprek). In de genoemde literatuur blijkt
steeds dat de verhalen van cliënten op een betrouwbare manier kunnen wor-
den gecodeerd door therapeuten en onderzoekers, iets wat wij ook constateren
in dit onderzoek.

Een andere discipline waarin spannende momenten van persoonlijke ver-
anderingsprocessen zijn bestudeerd is die van het biografisch onderzoek. Denk
bijvoorbeeld aan onderzoek naar de belangrijke gebeurtenissen in het leven
van een beroemd persoon (zie bijv. Mandelbaum, 1973). Of aan sociologisch veld-
onderzoek naar de spannende momenten van groepen van individuen waar-
van bekend is dat zij zich in een overgangsfase in hun leven bevinden, zoals
jongeren in de pubertijd (zie bijv. Thomson, Bell, Holland, Henderson, McGrel-
lis & Sharpe, 2002). Overigens valt op dat de spannende momenten hierbij ach-
teraf objectiever kunnen worden gedefinieerd, op grond van de invloed die zij
aantoonbaar hebben op het verdere levensverhaal. Met andere woorden, een
moment wordt vaak een ‘spannend’ moment wanneer we terugkijkend consta-
teren dat het een belangrijk moment ‘bleek te zijn geweest’. Zulke ‘spannende
momenten’ zijn in theoretisch opzicht op verschillende manieren geduid, in
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de verhalende sociologie bijvoorbeeld als ‘omslagmomenten’ (Mandelbaum, 
1973), ‘openbaringen’ (Denzin, 1989), ‘noodlottige momenten’ (Giddens, 1991) of
‘sociale transities’ (Humphrey, 1993), en in de psychotherapie als ‘keerpunten’
(Carlberg, 1997) of ‘ontmoetingsmomenten’ (Stern, 1984).

1.3 EIGEN EERDER ONDERZOEK NAAR MOMENTEN VAN VERANDERING IN COACHING

In ons eigen eerdere onderzoek hebben wij ons vooral verdiept in de spannen-
de momenten die de coach ervoer (De Haan, 2006a en De Haan, 2006b; De Haan,
Day, Blass, Sills & Bertie, 2009). Daarbij zijn wij een ‘spannend moment’ gaan
zien als een plotselinge verandering of onderbreking van een coachingtraject:
een moment dat als belangrijk en urgent, spannend of verontrustend wordt
ervaren. Het lijkt erop dat coaches dergelijke spannende momenten vaak be-
schouwen als een keerpunt in hun werk met cliënten; het zijn momenten die
hetzij een nieuwe positieve impuls geven aan het gesprek of die de coachingre-
latie juist ondermijnen (De Haan c.s., 2009).

In ons eerste onderzoek met executive coaches (De Haan, 2006a en 2006b) con-
stateerden wij dat een spannend moment veelal de volgende kenmerken heeft:
- gebeurt plotseling en onverwacht voor de coach;
- roept zowel bij de cliënt als de coach sterke emoties op (zegt de coach);
- wordt ervaren als een bron van spanning in de relatie tussen de coach en de
cliënt;
- wordt door de coach geassocieerd met twijfel of onzekerheid op dat mo-
ment over de te kiezen reactie of volgende stap.

Coaches meldden dat hun cliënten op dergelijke momenten, of erna, een in-
zicht of leerervaring opdeden, hoewel spannende momenten in een minder-
heid van de gevallen bijna fataal waren voor de relatie en er soms zelfs toe leid-
den dat de cliënt de coachingrelatie afbrak. Toen we de momenten die inzicht
of een leerervaring opleverden vergeleken met de momenten waarop de coa-
chingrelatie stuk liep (De Haan c.s., 2009), zagen we een cruciaal verschil in het
moment van spanning: de aan- of afwezigheid van gemeenschappelijke reflec-
tie. Als de coach en de cliënt beiden in staat waren om te reflecteren op wat er
op dat moment gebeurde, of op wat er zojuist was gebeurd, dan resulteerde dat
vaak in inzicht of een leerervaring. Als de coach of de cliënt zich uit onvrede
echter agressief ging gedragen of juist in zijn schulp kroop, dan werd dat de
relatie vaak fataal.
In theoretisch opzicht blijkt uit het onderzoek hoe belangrijk de dynamiek is
in de relatie die de coach en de cliënt samen hebben opgebouwd, en ook hoe
belangrijk reflectief vermogen bij coaching is. Met reflectief vermogen bedoe-
len we het vermogen om het eigen innerlijk bewust te beleven en er als het
ware als een buitenstaander naar te kijken op de momenten dat de emoties
oplopen.

Met dit nieuwe onderzoek naar spannende coachingmomenten wilden we
bekijken of cliënten van coaching beseften dat zich gedurende de coaching
spannende momenten konden voordoen, en zo ja, hoe zij die momenten ervoe-
ren. De twee hoofdvragen voor ons onderzoek zijn daarmee de volgende.
- Welke spannende momenten ervaren cliënten van coaching?
- Hoe beschrijven zij die momenten?
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Wij beseffen dat er belangrijke verschillen zijn tussen psychotherapie en exe-
cutive coaching (Spinelli, 2008). Onze hypothese was echter dat de beleving van
de cliënt en die van de coach aanzienlijk van elkaar konden verschillen, verge-
lijkbaar met wat we weten van de kritieke gebeurtenissen bij psychotherapie
(zie Llewelyn, 1988; of de overzichtsstudie door Weiss, Rabinowitz & Spiro, 1996).
We zijn ons onderzoek begonnen met een verkenning van het concrete taalge-
bruik van de cliënt in een coachinggesprek. We wilden, met andere woorden,
weten hoe cliënten hun coachingervaringen zouden beschrijven en wat we uit
hun woordkeus konden afleiden over hoe zij zich opstelden en hoe zij dachten
en tot uitspraken kwamen. Wellicht strookt het taalgebruik van cliënten met
dat van zowel onervaren als ervaren coaches, wellicht ook niet (zie bijv. Heron, 
1975; Kilburg, 2000; De Haan, 2008). Als het referentiekader van de cliënt sterk
afwijkt van wat coaches over spannende momenten hebben gezegd, dan zou-
den we dat moeten kunnen afleiden uit hun taalgebruik bij het beschrijven
van de gebeurtenissen. In dat geval zal hun ervaring wellicht moeten worden
beschreven aan de hand van een ander coachingmodel dan de bestaande mo-
dellen voor en door coaches.

2 Methode

We hebben twee wegen bewandeld om direct van cliënten te horen hoe zij
spannende momenten in de coachingrelatie hebben beleefd. Allereerst hebben
we een korte enquête gehouden waarbij de deelnemers werd gevraagd of zij als
gecoachte een spannend moment hadden beleefd, en zo ja, of ze dat kort wil-
den beschrijven. Vervolgens hebben we enkele deelnemers aan deze enquête
gëınterviewd, zowel respondenten die wél een spannend moment hadden be-
schreven als respondenten die zeiden er geen te hebben meegemaakt.

We kozen voor een ‘verse’ groep cliënten van coaching - mensen die niet
eerder betrokken waren bij onderzoek naar spannende momenten en die wij
niet al kenden als hun coach. Om die reden hebben we onze enquête eerst ge-
richt aan de alumni van Ashridge. Dit zijn allemaal voormalige deelnemers
aan opleidingsprogramma’s van Ashridge Business School (waarvan 14 procent
de MBA-opleiding had gevolgd en de overige 86 procent had deelgenomen aan
één van onze specifieke programma’s over leiderschap). Zelf zijn wij niet be-
trokken bij het onderwijs voor MBA- of leiderschapsprogramma’s van Ashrid-
ge. Wij hebben dus zelf geen eerder contact gehad met degenen die we uitno-
digden om deel te nemen aan de enquête. We hadden een bestand van 3015

alumni tot onze beschikking, overwegend leiders en managers in de meest uit-
eenlopende bedrijfstakken en sectoren. Grote groepen van hen waren actief in
financiële dienstverlening (16 procent); consulting, professionele en zakelijke
dienstverlening (13 procent); en de farmaceutische, chemische en biotechnolo-
gische industrieën (9 procent). De verdeling vrouw/man was 25/75 procent. We
legden de alumni de volgende onderzoeksvraag voor, één keer in een adverten-
tie in het maandelijkse blad voor alumni, en ́eén keer in een meer persoonlijke
e-mail:

‘In ons onderzoek naar de ervaringen van coaches hebben we gekeken naar de
in een coachingproces veel voorkomende ‘spannende momenten’. We zouden
graag willen weten of cliënten van coaching ook dergelijke momenten erva-
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ren. Wij definiëren een ‘spannend moment’ als volgt: een ‘opwindend, gespan-
nen of belangrijk moment’. Dit kan één enkel moment zijn, of een langere pe-
riode. Wij willen u over die momenten het volgende vragen.

1 Hebt u ooit iets ervaren dat u beleefde als een ‘spannend moment’ (een op-
windend, gespannen of belangrijk moment) toen u werd gecoacht? (Ja/Nee).
2 Indien ja, kunt u dan een of meer van dergelijke momenten kort beschrij-
ven? Wat maakte het moment voor u tot een spannend moment?

NB: in ons onderzoeksverslag zullen wij alle herkenbare elementen schrappen
uit de beschrijvingen. Wij kunnen u dus volledige anonimiteit beloven. Laat u
ons a.u.b. weten of u voorafgaand aan de publicatie ervan een exemplaar van
ons onderzoeksverslag wilt ontvangen. We delen met plezier onze bevindingen
met u.’

Dit korte verzoek werd per e-mail naar alle 3015 alumni van Ashridge verstuurd.
Toen de respons aan de beperkte kant bleek te zijn voor een analyse, hebben
we dezelfde e-mail ook verstuurd naar 166 afgestudeerden van het programma
‘coachen voor organisatieadviseurs’ van Ashridge. (Ook dit was een groep men-
sen van wie niemand door ons persoonlijk was gecoacht.) Daarenboven be-
naderden we twintig mensen die op dat moment coachingcliënt waren bij
Ashridge Consulting; we deden dit met toestemming van hun coaches. Uitein-
delijk hadden we de volgende respons: 51 alumni van Ashridge (1,7 procent), 10

deelnemers aan het coachingprogramma (6 procent) en 6 actuele coaching-
cliënten (30 procent). In totaal dus 67 ingevulde enquêteformulieren. Van de
respondenten meldden er 20 (30 procent) ‘geen moment’ (deze deelnemers had-
den in hun coachingtraject geen spannend moment ervaren); van de overige 47

respondenten kregen we in totaal 59 beschrijvingen van spannende momen-
ten.

De 59 binnengekomen beschrijvingen van spannende momenten hebben we
als volgt onderzocht.
1 Aan de hand van ‘grounded theory’ (Corbin en Strauss, 1990) ontwikkelden
we veertig beknopte codes ter omschrijving van de kernaspecten in de beschrij-
vingen van de spannende momenten.
2 Alle leden van het onderzoeksteam (de auteurs) codeerden daarop de gege-
vens, waarbij zij voor elk spannend moment zo veel mogelijk van de ontwikkel-
de codes gebruikten als relevant leek. Naar het voorbeeld van Elliott (1985)
meenden we dat sorteren de complexiteit in de realiteit te zeer zou hebben
versimpeld aangezien we dan hadden moeten werken met categorieën die el-
kaar onderling uitsloten. De coderingen van de vier onderzoekers werden ge-
correleerd om de interne betrouwbaarheid vast te stellen Daarna werden de
eerste conclusies getrokken uit de frequentie waarmee de codes voorkwamen.
3 We interviewden (telefonisch) vijf respondenten die een spannend moment
hadden beschreven, en drie respondenten die hadden aangegeven zo’n mo-
ment niet te hebben ervaren.
4 Aan de hand van de verzamelde beschrijvingen van spannende momenten
en de transcripties van de gesprekken analyseerden we het gebruik van beeld-
spraak door uit dit uitgebreide gegevensbestand in totaal 252 beeldspraken te
destilleren.
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5 Het volledige bestand aan beeldspraken werd gecategoriseerd door twee
van de auteurs (AD en CB); hierbij werd eerst een grove indeling gemaakt en
daarna werden ze verdeeld over vijftien clusters, dit laatste op basis van uitge-
breide gesprekken en een Qsort-methode (Smith, 2003).
6 Op basis van de patronen die we te zien kregen door de inhoudelijke analy-
se en de analyse van de beeldspraken ontwikkelden we een eenvoudig model
voor de woorden waarmee deze cliënten hun spannende momenten het meest
frequent beschreven.
7 Tot besluit hebben we dit model getoetst door twee van de auteurs (EdH en
CB) alle beeldspraken opnieuw te laten categoriseren, nu op basis van de acht
aspecten onderscheiden in het model. Hiertoe werden de vijftien clusters los-
gelaten en werden de kaarten met daarop de beeldspraken door elkaar ge-
schud. EdH en CB kwamen vervolgens met elkaar overeen om de beeldspraken
te verdelen over een tweedimensionaal veld met in totaal acht categorieën, op-
nieuw met een Qsort-methode (Smith, 2003). Slechts twee beeldspraken leken te
vaag om duidelijk aan een van de acht categorieën toe te wijzen.

3 Uitkomsten

3.1 OVERZICHT VAN DE 59 in de praktijk beleefde spannende momenten

Hieronder geven we de helft van het door ons verzamelde gegevensbestand. Dit
is een willekeurige selectie van 28 van de 59 beschrijvingen van spannende mo-
menten, waarin wij alleen kleine wijzigingen hebben aangebracht in spelling
en stijl. De meest uitvoerige beschrijvingen (soms tot wel vijfhonderd woor-
den, dus een volle pagina tekst) hebben we hier niet opgenomen. Afgezien van
de beschrijvingen van spannende momenten laten we ook 6 van de (langere)
‘geen’-reacties zien. Het volledige gegevensbestand kan worden opgevraagd bij
de auteurs.

3.2 VOORBEELDEN VAN SPANNENDE MOMENTEN

1 ‘Het besef dat ik mijn verdere loopbaanontwikkeling in eigen hand had, en
dat ik daar zelf richting aan kan geven, en ook ‘nee’ kan zeggen als mijn aspira-
ties niet passen bij wat de onderneming wil.’
2 ‘Het besef aan het begin van mijn coaching dat ik heel wel in staat ben om
plannen en strategieën op te stellen, wat mij vervolgens weer het besef gaf, dat
ik in staat was om succesvol te zijn in de nieuwe positie waarin ik was bevor-
derd. Het was voor mij een spannend moment omdat het me vertrouwen gaf
en me deed geloven in mijzelf en mijn strategieën, waardoor ik de strategieën
ook met bijzonder veel overtuiging kon presenteren aan mijn team.’
3 ‘Ik beleefde een gespannen moment dat zowel belangrijk als spannend was
toen ik, na een lang gesprek met mijn coach, plotseling besefte dat ik een be-
langrijke wijziging moest doorvoeren in de structuur van mijn team, wat bete-
kende dat ik een bijzonder moeilijke beslissing moest nemen die voor één per-
soon negatieve consequenties zou hebben maar een positief effect op mijn
overige team en de onderneming als geheel.’
4 ‘Een coachinggesprek per telefoon pal na een overlijden waarbij de coach
me vroeg om me een beeld te vormen van mijn toekomst over een jaar of vijf à
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tien. Het was een gespannen en pijnlijke ervaring: ik kon op dat moment niets
los zien van die overweldigende ervaring om daar in dat huis te zitten, van
degene die zojuist was gestorven, en het beeld dat ik had van mezelf in dezelf-
de positie - alleen te leven en te sterven. Nou was noch het één, noch het ander
verkeerd, want die persoon in kwestie had een creatief, onafhankelijk leven
geleid, maar dat gesprek bracht me zo aan het huilen dat ik er bijna niet mee
door kon gaan. De coach wist niet goed wat hij moest doen en kort daarna be-
sloot ik geen nieuwe gesprekken meer te hebben met de coach. Dit was een
spannend moment omdat het de vraag opriep of de coach over de benodigde
ervaring beschikte en, duidelijk, of ik wel emotioneel klaar was voor zo’n soort
exercitie.’
5 ‘Het had ermee te maken dat ik voor een buitengewoon moeilijke kwestie
stond en me heel erg afvroeg of ik die wel aankon, maar me tegelijkertijd heel
erg opgelucht voelde omdat ik kon toewerken naar een oplossing. Het was een
heel geladen situatie en heel emotioneel omdat ik iets onder ogen moest zien
dat ik in het verleden bewust had ontweken, maar het hielp me enorm om het
onder woorden te brengen, en dat door mijn coach bovendien in een positieve
en ondersteunende sfeer.’
6 ‘Iets waar ik me door had laten tegenhouden leek opeens zo makkelijk om
te overwinnen. Mijn angst, voor een aantal dingen, had me tegengehouden.’
7 ‘Het moment was het besef dat er een grens is waar iemand niet overheen
gaat. In mijn specifieke geval ging het om het gebrek aan steun van mijn lijn-
manager; die wilde het ongepaste gedrag van een partner in een project niet
rapporteren. Vanaf dat moment besefte ik waar de grens lag voor mijn lijnma-
nager.’
8 ‘Ik zou het spannende moment belangrijk willen noemen omdat het een
moment was dat het voor mij echt mogelijk maakte om helder te zien in welke
situatie ik me bevond (door die te vergelijken met een situatie waarin je uit
een kleine roeiboot moet stappen!), en door middel van die visualisatie te be-
grijpen welk probleem ik veroorzaakte doordat ik me niet volledig op mijn
doel concentreerde (maar twijfelde tussen twee opties).’
9 ‘Ik zag als in een flits hoe anderen mij zagen als ondernemer - en natuurlijk
zagen zij iets heel anders dan ik zelf. Door dit besef van wat zij zagen, kon ik
natuurlijk heel anders met hen omgaan, en ik ben me daardoor (in bepaalde
situaties) heel anders gaan opstellen.’
10 ‘Gewoon de onderkenning (het besef) dat ik me had weten te ontwikkelen
tot een kundige (niet per se uitstekende) manager. Ik had in die tijd een paar
behoorlijk moeilijke uitdagingen te verhapstukken gehad in mijn werk en
mijn privéleven. Mijn coach (een gepensioneerd ondernemer) moedigde me
aan om me rekenschap te geven van wat ik had bereikt, en wat dat zei over wat
ik in de toekomst nog meer zou kunnen bereiken. Door dat gesprek ging ik me
iets realiseren waar ik me tot dan toe eigenlijk niet zo bewust van was geweest,
namelijk dat ik inmiddels behoorlijk wat managementervaring en kunde had
opgedaan door middel van zeer afwisselende en breed geschakeerde activitei-
ten, en mezelf dus met recht (in algemeen opzicht) manager mocht noemen.’
11 ‘Toen mijn coach mij vroeg wat er met mijn onlangs geformeerde afdeling
zou gebeuren als belangrijke medewerkers er zouden weggaan, en wat voor
effect dat op mij zou hebben. Ik had er nooit bij stil gestaan dat dit team, waar
ik tijd in had gestoken om het bij elkaar te krijgen, misschien niet altijd zou
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willen blijven! Die zelfde dag vertelde een van mijn medewerkers dat ze door
iemand benaderd was voor een andere baan. Ik ben de huidige structuur van
de afdeling nu minder gaan zien als een ‘heilige koe’ en ben gaan nadenken
over opties voor andere, flexibeler modellen, en hoe ik plotselinge gaten kan
opvullen.’
12 ‘Door het oplossen van een probleem dat me had doen twijfelen over mijn
capaciteiten. Een doorbraak omdat ik inzag dat mijn aanpak van deze situatie
gebaseerd was op mijn eerdere ervaring en dat er een alternatief was dat voor
mij als persoon een uitdaging vormde, en waarmee we op den duur betere re-
sultaten zouden bereiken. Hierdoor durfde ik ook andere kwesties aan te pak-
ken zonder vooropgezet plan.’
13 ‘Ik zat bij een organisatie die nieuwe initiatieven tot ontwikkeling bracht
en had een bijzonder ervaren zakenman als mentor toegewezen gekregen. Er
moest een businessplan komen voor een nieuw product dat mijn bedrijf wilde
lanceren en ik zou samen met hem de doelen en voortgang bekijken. In dit
specifieke geval was het spannende moment het inzicht in wat zou werken
voor het nieuwe bedrijf. Wat werkt is een zodanig idee, een zodanige dienst of
een zodanig aanbod dat je het eenvoudig kunt communiceren. Als je het niet
eenvoudig kunt uitleggen, als het veel tijd en denkwerk kost om in een mana-
gementsamenvatting op te schrijven waar het bij het nieuwe bedrijf om gaat,
dan heb je grote kans dat het mislukt. In dit geval kostte het mij gewoon te veel
tijd om mijn idee onder woorden te brengen in het businessplan. Dus was het
gedoemd om te mislukken, tenzij we het product op een andere manier kon-
den verpakken of met andere diensten konden combineren.’
14 ‘Ik beleefde in mijn tweede coachingrelatie een spannend moment. Mijn
coach had een notitie geschreven over onze gesprekken en daarin ook een paar
dingen vermeld die ik niet wilde delen met derden. Hij stuurde mij die notitie
met een kopie aan zijn eigen coach. Hij wist niet dat ik die kwestie niet wilde
delen, en vroeg me daarom niet vooraf om toestemming. Ik overwoog om de
relatie te verbreken maar heb dat vervolgens toch niet gedaan.’
15 ‘Door een bewustwordingsexercitie waarbij we de plussen en minnen van
mijn rol op dat moment doornamen, werd ik me bewust van kritieke factoren
die ik voor vanzelfsprekend had gehouden omtrent mijn rol. Toen ik die ging
zien en het belang ervan besprak, besefte ik dat de beslissing die ik wilde gaan
nemen de verkeerde was.’
16 ‘De meest recente hiervan was deze week. Het was een soort ‘chiropracti-
sche klik’. Het lukte me maar niet om op een zinvolle manier met mijn cliën-
ten over ‘waarde’ te praten. Door de coaching was ik gaan beseffen dat ik me er
‘onbehulpzaam’ op had geconcentreerd om vooral de opdracht te krijgen in
plaats van de cliënt te helpen. De ‘klik’ kwam toen ik echt werd uitgedaagd ten
aanzien van mijn primaire intentie en ik zei dat dit was om de cliënt te helpen.
Doordat ik me daar bewust van werd, kon ik met mijn verstand inzien dat dit
vertrouwen wekt bij de cliënt en dat de zaken meer vanzelf gaan lopen als er
zich een sterke relatie ontwikkelt. Bovendien, als dat niet gebeurt, dan komt
dat waarschijnlijk eerder doordat zij mijn hulp niet nodig hebben dan dat ik
hen niet kan helpen als ze me wel nodig zouden hebben. Dat vind ik ook best,
want ik wil alleen werken aan werk dat moet gebeuren. Dit inzicht ligt aan de
basis van tal van aspecten van mijn huidige werk en het lucht me op.’
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17 ‘Achterhalen waarom ik het toch zo moeilijk vond om positief aan te kij-
ken tegen een gebeurtenis die plaats zou gaan vinden en om me daar op een
positieve manier op voor te bereiden, hoewel die gebeurtenis iets was waar ik
me doorgaans altijd op verheugde. Wat het moment belangrijk maakte, was
dat ik met behulp van beeldspraak een onbehulpzaam patroon in mijn erva-
ring ontdekte dat te maken had met eerdere gebeurtenissen en mensen in
mijn leven. Daardoor wist ik die ‘los te koppelen’ van de toekomst. En de ge-
beurtenis zelf was geweldig!’
18 ‘Na een discussie over hoe om te gaan met iemand die mij grote moeite
kostte om te managen, werd het me duidelijk dat ik die reactie keer op keer
had vertoond gedurende mijn loopbaan. Doordat ik die ene reactie verander-
de, veranderde gaandeweg mijn hele stijl van managen. Dat heeft heel concre-
te resultaten opgeleverd.’
19 ‘Steeds als de coach vragen stelde met betrekking tot kwesties die kritiek
op mij inhielden of die onplezierig dan wel plezierig voor mij waren en die
tamelijk dicht in de buurt kwamen van mijzelf als persoon.’
20 ‘Dat was toen mijn coach mij direct uitdaagde om meer lef te tonen en
meer van mezelf te geven als lid van het managementteam. ‘Ik weet zeker dat
jij xxx meer te bieden hebt.’ Ik had daar al een tijdje over lopen nadenken en
had die uitdaging nodig. Hij koos er het goede moment voor.’
21 ‘Een andere keer was toen ik worstelde met de vraag hoe ik een relatie kon
beëindigen, en mijn coach mij een rake vraag stelde die nog niet bij mij was
opgekomen, en dat was voor mij aanleiding om heel goed naar mezelf te kij-
ken en te reflecteren. Ze vroeg: ‘Wat betekent het voor jou om ergens een
streep onder te zetten?’ Ik had dat misschien weggedrukt door mijn recente
rouwproces.’
22 ‘Momenten van de waarheid onder ogen zien, met een besef dat ik anders
had kunnen omgaan met situaties. Ik was een keer heel slecht behandeld (zo-
iets als tiranniseren) door een senior collega, en het was spannend om samen
met een onpartijdige ‘derde’ die ik vertrouwde alle mogelijkheden te bespre-
ken die ik in die situatie had. Ik voerde het actieplan dat we bedachten uit, en
liet me helpen om steeds goed te bedenken wat mijn volgende stap moest zijn.
Dit was een opwindende kans om me ‘niet alleen te voelen’, en me te laten
begeleiden zodat ik (zonder emotie) afstand kon nemen van de situatie en de
risico’s/kansen ervan kon overzien. Tien minuten kunnen bellen met mijn
coach, enkel om mijn gedachten op een rijtje te krijgen en het geheel te over-
zien, is een kritiek aspect geweest in mijn ontwikkeling.’
23 ‘Jaren later zei een andere coach me ‘recht voor haar raap’ wat ze vond. Ik
zat dicht tegen een zware burn-out aan maar besefte dat toen zelf nog niet. Het
enige wat voor mij op dat moment nog steeds telde was om heel druk en be-
langrijk te zijn. Nadat ze op allerlei manieren had geprobeerd om bespreek-
baar te maken waar het werkelijk om ging, besloot ze me bijzonder open en
betrokken toe te spreken. In dat gesprek stelden we ook een lijst op van zeven
aandachtsgebieden in (mijn) leven. Daaruit bleek in hoeverre ik me op elk van
die gebieden concentreerde en er aandacht aan besteedde (of niet). Die lijst on-
derstreepte op een behoorlijk indrukwekkende manier wat ze had gezegd, en
ik was geschokt over de uitkomsten van het gesprek. Na het gesprek heb ik echt
veel dingen in mijn leven veranderd, en tot nu toe zijn verschillende dingen
die we in dat gesprek constateerden deel geworden van mijn dagelijks leven. 
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Het spannende eraan was echter niet die lijst of dat het zichtbaar gemaakt
werd, maar haar bijzonder duidelijke taal en het feit dat ze me zei wat ze dacht
zonder er doekjes om te winden.’
24 ‘Ik hoorde mezelf uitleggen waarom ik iets niet had gedaan, besefte dat
daar geen enkele feitelijke grond voor was geweest, en hoorde au fond een
zwakke redenering. Het was spannend omdat het me deed beseffen dat ik als
de beste excuses weet te verzinnen wanneer ik iets niet heb gedaan. En dat
deed me weer beseffen dat dat altijd zo geweest is bij mij. Ik denk echter dat
het pas werkelijk spannend gaat worden als ik me naar aanleiding hiervan in
het vervolg anders opstel. Al met al een vreemde gewaarwording en bijna alsof
de tijd stilstond terwijl ik erover nadacht, hoewel de realisatie in werkelijk-
heid niet langer dan een moment duurde!’
25 ‘Ja, ik heb dat ‘spannende moment’ zoals hierboven beschreven gehad. Ik
noemde het echter het moment waarop ‘ik duidelijk het pad voor me zag’. Het
was zo ingrijpend dat ik het gesprek meteen wilde beëindigen, zodat ik maat-
regelen kon nemen. Ik herinner me specifiek dat er maar geen oplossing leek
te zijn voor het probleem dat ik wilde aanpakken. Ik wist niet eens waar ik een
aanknopingspunt voor een oplossing zou kunnen vinden. Toen me de vraag
werd voorgelegd welk advies ik wellicht zou geven aan een ander die in een
vergelijkbare situatie verkeerde, of wat voor advies ik zou geven aan een colle-
ga die mij een soortgelijke vraag stelde, was het me na een korte tijd volstrekt
duidelijk. Volgens mijn coach ben ik toen twintig minuten vrijuit aan het
woord geweest, waarbij ik allerlei suggesties noemde. Dit was een spannend
moment, want daarna kon ik een plan bedenken dat ik later heb gebruikt om
het probleem op te lossen.’
26 ‘Ik kan me twee van dergelijke momenten herinneren. In één geval legde
ik een verband tussen een aspect van mijn professionele opstelling als mana-
ger en hoe ik als persoon emotioneel in elkaar zit, dat wil zeggen, ik herkende
hoe een oorzaak van mijn persoonlijke angst leidde tot een bepaalde (onbe-
hulpzame) benadering van de mensen die ik aanstuurde.’
27 ‘Het tweede was dat ik het belang inzag van een eenvoudige analyse van
mijn tijdsbesteding; die maakte me duidelijk waarom ik zo weinig vorderin-
gen boekte ten aanzien van belangrijke doelen.’
28 ‘Waarschijnlijk het moment waarop ik mijn onophoudelijke conflict met
mijn chef benoemde, en besefte dat ik daar mee omga door steeds opnieuw
mijn mening te benadrukken en toe te lichten, in plaats van een manier te
zoeken om het op te lossen.’

Voorbeelden van ‘geen’-antwoorden
29 ‘Nee, eerder een gevoel dat ik me op mijn gemak voelde bij de concepten,
en een begrip van de positie destijds. Geen eureka-moment maar een gestaag
groeiend inzicht.’
30 ‘Nee, daarom ben ik er na vier gesprekken mee gestopt. Ik vond dat ik door
de coaching (en de kleine ‘huiswerkopdrachten’ die de coach me gaf) eerder
onder meer dan minder druk kwam te staan...’
31 ‘Nee, ik heb me nooit opgebeurd gevoeld door wat er in een coachingge-
sprek gebeurde; ik had meer een gevoel van steun. Ik heb zeker geen kritieke
hordes genomen in die gesprekken, hoewel ik er maar een paar heb gehad.’
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32 ‘Oh wat heb ik uitgezien naar die spannende momenten! Als ze zich al heb-
ben voorgedaan, dan ben ik me er nu helaas niet bewust van. Nu ik erop terug
kijk, wat alle coaching betreft die ik heb gekregen, denk ik dat het eventuele
profijt dat ik ergens door heb gekregen voortkomt uit de combinatie van de
verschillende gesprekken, discussies en training die ik heb gehad.’
33 ‘Ik kan niet zeggen dat ik een spannend moment heb meegemaakt. Er zijn
gevallen waarin er geleidelijk een besef ontstaat dat, als je daar vervolgens ver-
der over nadenkt, bijdraagt tot een verandering. Dat kan wel of niet in een
coachingervaring gebeuren, of bij mentoring door een collega, of door tijdige,
duidelijke en relevante feedback.’
34 ‘Nee, al mijn coachingervaringen waren vaag en leverden me weinig op.’

De telefonische interviews leverden voor sommige spannende momenten
meer gedetailleerde achtergrondinformatie op, en maakten voor andere inzen-
dingen wat duidelijker waarom er zich geen spannende momenten hadden
voorgedaan. Elk van de drie gëınterviewde personen die geen spannende mo-
menten hadden ervaren meldde positieve ervaringen met coaching. Ze vonden
alle drie dat de coaching die zij hadden gehad hen had geholpen om vragen en
problemen in hun werk aan te pakken. Ze ervoeren geen ‘abrupt’ of ‘plotseling’
moment waarop ze een inzicht kregen of iets leerden. In plaats daarvan vertel-
den ze, dat ze gedurende het coachingtraject gaandeweg een inzicht opbouw-
den in hun ingebrachte vragen. Terugkijkend vonden ze alle drie dat ze door
de coachingervaring iets over zichzelf hadden geleerd. Vergelijk de hiervoor
geciteerde voorbeelden 29, 31 en 33.

3.3 INHOUDELIJKE ANALYSE VAN DE SPANNENDE MOMENTEN

We hebben elk spannend moment gecodeerd om thema’s en belangrijke op-
merkingen van de deelnemers te classificeren. Alle onderzoekers hebben deel-
genomen aan het ontwikkelen van de codes en hebben ook (ieder voor zich) het
hele bestand gecodeerd, om de inter-rater-consistentie te kunnen verifiëren.
Uiteindelijk hebben we het hele gegevensbestand beschreven aan de hand van 
40 codes (zie de tabel in figuur 1). De 4 onderzoekers (de auteurs) hebben samen
in totaal 788 keer combinaties van deze 40 codes gebruikt om 59 momenten te
coderen, oftewel gemiddeld 3,3 code voor elke beschrijving van een spannend
moment. Alle codes zijn minstens één keer gebruikt. Tabel 1 toont de frequen-
tie waarmee de codes zijn toegepast, voor alle vier de onderzoekers.

De tabel toont alle 40 codes, verdeeld over vier categorieën: Besef/inzicht, Erva-
ring van persoonlijke verandering, Andere ervaringen door coaching, Acties
door de coach. In de rechterkolom staat hoe vaak de betreffende code voor-
kwam, alsmede het percentage toepassingen ervan door de vier onderzoekers
gezamenlijk (alle toepassingen van de vier onderzoekers = 100%).
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Codes Typische ervaringen gemeld door cliënten Frequentie (%)

1. Nieuw besef/begrip/inzicht

(Over kwesties/problemen)

1 Inhoud/feiten 4,6

2 Nieuwe vormen van gedrag/handelen 4,8

3 Nieuwe strategie/aanpak 4,4

4 Omgaan met anderen/hun gedrag/rollen in het werk 4,6

5 Inzicht over anderen en hun persoonlijkheid 0,8

(Over zichzelf)

6 Openbaringen/blinde vlekken 10,4

7 Hoe anderen mij zien 1,3

8 Eigen weerstand/excuses 0,9

9 Consequenties van eigen gedrag 2,5

10 Verborgen motivaties 0,9

11 Invloed van oude patronen/ervaring in het verleden 3,9

(Over deze coaching)

12 Coach/coaching bood geen steun 0,5

13 Coach/coaching liet me aan mijn lot over 0,9

14 Coach/coaching was niet goed genoeg 1,1

15 Coach/coaching schond vertrouwelijkheid 0,5

16 Coach/coaching was onzeker 0,4

2. Ervaring van persoonlijke verandering

17 Aanvaarding 1,5

18 Verandering van stijl/gedrag 9,4

Beslissingen

19 Herbevestiging van actueel besluit/positie 1,0

20 Nemen van een nieuwe beslissing 3,6

21 Intrekken van een beslissing 0,5

3. Andere ervaringen door de coaching

22 Opluchting 1,6

23 Gegroeid zelfvertrouwen/geloof in eigen kunnen 5,3

24 Overwinnen van angst 1,0

25 Simpelweg vertellen tijdens de coaching 1,3

26 Simpelweg het ervaren van coaching 0,6

27 ‘Opwinding’ 1,6

28 Gevoel dat de tijd vertraagde 0,6

29 Uitdagingen oppakken of ‘training in’ nieuwe vorm van
gedrag

1,5
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30 Pijnlijk besef/inzicht 5,8

4. Acties door de coach, die daarbij het volgende biedt:

31 Instrumenten/eigen ervaringen 5,3

32 Rake of verhelderende vragen 3,8

33 Een scherp luisterend oor 0,1

34 Persoonlijke feedback 1,3

35 Advies 2,5

36 Zich onthouden van een advies/oordeel 1,1

37 Beeldspraak 1,3

38 Directe confrontatie/uitdaging 3,4

39 Concrete steun 1,4

40 Ruimte/vrijheid 1,6

Totaal (%): 100

Tabel 1: Codes voor kritieke momenten van clïenten van coaching

Om de onderlinge betrouwbaarheid van de coderingen te bepalen, hebben we
de kappa van zowel Cohen (Cohen, 1960) als Fleiss (Fleiss, 1971) berekend om een
inter- en multirater betrouwbaarheid te bepalen. De scores zijn opgenomen in
tabel 2. Zoals bekend (Dollard & Auld, 1959) zijn de kappa’s van Cohen en Fleiss
bijzonder gevoelig voor het aantal codes. Bij een groot aantal codes als in ons
geval zou men daarom geen al te hoge kappa’s verwachten. De gemiddelde
kappa in tabel 2 bedraagt echter 0,44, oftewel gemiddeld 45 keer beter dan lou-
ter toeval. We mogen dus gerust stellen dat de vier onderzoekers onze codes op
een zeer betrouwbare wijze hebben gebruikt om de spannende momenten te
categoriseren. Ook in het psychotherapeutisch onderzoek is een hoge betrouw-
baarheid tussen scoorders van ‘behulpzame gebeurtenissen’ gerapporteerd
(Llewelyn, 1988; Elliott c.s., 1985).

Onderzoeker CB Onderzoeker CS Onderzoeker EH

Onderzoeker CS 0,46

Onderzoeker EH 0,48 0,49

Onderzoeker AD 0,32 0,40 0,47

Overeenstemming tussen onderzoekers (Kappa van Fleiss): 0,24

Landis en Koch beschouwen een kappa van Fleiss hoger dan 0,24 als een ‘redelijke over-
eenstemming’, zelfs bij een veel kleiner aantal codes dan in ons onderzoek. Bron: J.R. Lan-
dis en G.G. Koch, ‘The measurement of observer agreement for categorical data’,
Biometrics, 33, 1977, pp. 159-174.

Tabel 2: Kappa’s voor onderlinge betrouwbaarheid van onderzoekers bij het coderen van de kritieke momenten

Aan de hand van de ingediende spannende momenten en de uitkomst van
onze codering trokken we in eerste instantie de volgende conclusies. Voor alle 
59 gerapporteerde spannende momenten meldden de respondenten het meest 
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dat er bij het spannende moment sprake was van verhoogd bewustzijn, hetzij
over zichzelf, hun gedragspatroon of de gevolgen van hun houding in hun or-
ganisatie. Veel deelnemers spraken van een ‘besef’ of ‘openbaring’ (de woorden
beseffen/zich realiseren kwamen 24 keer voor in de verzamelde gegevens, in-
zien/inzicht daarenboven ook nog eens 8 keer, en openbaring 1 keer; deze uit-
drukkingen bestreken 16 van de 40 codes en maar liefst 43 procent van al onze
toekenningen van codes - zie tabel 1). Elliott (1985) meldt iets vergelijkbaars voor
zijn verzameling van ‘behulpzame gebeurtenissen’ uit de psychotherapie: zijn
verreweg grootste cluster is wat hij ‘nieuw gezichtspunt’ noemt, waarvoor hij
een definitie geeft die sterk lijkt op onze definitie voor ‘besef’. Een van de deel-
nemers aan ons onderzoek zei: ‘Ja, ik heb dat ‘spannende moment’ zoals hier-
boven beschreven gehad. Ik noemde het echter het moment waarop ‘ik duide-
lijk het pad voor me zag’.’ (Zie voorbeeld 25 hierboven). We merkten twee
hoofdgebieden van besef op.
1 Besef over ingebrachte vraag (18 procent van de toegekende codes - zie tabel 
1). Dit omvat nieuwe kennis, begrip of inzicht in een situatie, begrip van ande-
ren, of ideeën over strategieën. Zie bijvoorbeeld hierboven de spannende mo-
menten 5 en 12.
2 Besef van en over zichzelf (20 procent van de toegekende codes - zie tabel 1).
Dit omvat onderkenning van disfunctionele aspecten van relaties, persoonlijke
patronen, of effecten op anderen. Zie bijvoorbeeld hierboven de spannende
momenten 6 en 18.

Deze momenten van besef of inzicht gingen vaak gepaard met sterke emoties,
waaronder ‘pijnlijk bewustzijn’, ‘opgetogenheid’, ‘gevoel van bevrijding’,
‘opluchting’, en ‘sterk vertrouwen’. Net als in onze eerdere bevindingen met
coaches (De Haan c.s., 2009), ontstond dit besef vaak plotseling of abrupt in het
traject.
Het verbaasde ons dat maar weinig respondenten die een ‘positief’ spannend
moment beschreven, verwezen naar iets wat de coach op ongeveer dat mo-
ment had gedaan. Dit wijkt duidelijk af van het eerdere onderzoek met
coaches (zie bijv. De Haan, 2006a, 2006b), waarbij de deelnemers bijna altijd hun
eigen handelen en de reactie van hun cliënten voorafgaand, tijdens en na het
spannende moment beschreven. Tegelijkertijd was het interessant dat deelne-
mers aan het onderhavige onderzoek bij ‘negatieve’ spannende momenten al-
lemaal wél de coach noemden, en in het bijzonder het (in hun ogen) onbehulp-
zame of ongevoelige optreden van de coach dat het vertrouwen in de relatie
ondermijnde en dat tot de negatieve uitkomst leidde. In de beschrijvingen van
een negatief spannend moment werd de coach dus veel vaker genoemd (zie
bijvoorbeeld de beschrijvingen 4 en 14).

3.4 GEBRUIK VAN BEELDSPRAAK

Het intrigeerde ons, te zien hoe de deelnemers zich van beeldspraak bedienden
om hun ervaring van een spannend moment te beschrijven. Ze bedienden zich
veelvuldig van beelden of noties uit een ander levensbereik of ‘conceptueel do-
mein’ om de ervaring, die tijdens of na de coaching in hen opwelde, te kunnen
beschrijven (Lakoff, 1993). We hebben in totaal 252 beeldspraken gedestilleerd
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uit de 59 beschrijvingen van spannende momenten en de 8 transcripties van de
diepte-interviews.
We hebben alle door de deelnemers aan het onderzoek gebruikte beeldspraak
verdeeld in 14 categorieën die ieder een gangbaar conceptueel domein verte-
genwoordigden. 14 categorieën waren voldoende om alle gebruikte beeldspra-
ken te verdelen, behalve één bepaalde uitdrukking die in totaal 10 keer werd
gebruikt door één enkele deelnemer aan het onderzoek (het woord ‘gremlin’).
We noemen hieronder de 14 categorieën beeldspraak waar de overige 242 beeld-
spraken over zijn verdeeld, gerangschikt in afnemende frequentie (het volledi-
ge gegevensbestand aan beeldspraak kan worden opgevraagd bij de auteurs).
1 Reis (bijvoorbeeld: ‘het soort wegen dat ik kon bewandelen’): 36 keer.
2 Fysieke ruimte (bijvoorbeeld: ‘was op een punt in de loopbaan aangeko-
men’): 35 keer.
3 Openbaring (bijvoorbeeld: ‘opeens ging mijn lampje branden’): 26 keer.
4 Zien (bijvoorbeeld: ‘iedereen doorzag de miezerige façade die ik ophield te-
genover de buitenwereld’): 25 keer.
5 Doen (bijvoorbeeld: ‘je lot in eigen hand nemen’): 20 keer.
6 Opluchting (bijvoorbeeld: ‘ik voelde me bevrijd’): 18 keer.
7 Middelen (bijvoorbeeld: ‘een ‘gereedschapskist’ met nieuwe mogelijkhe-
den’): 15 keer.
8 Kader (bijvoorbeeld: ‘een ander kader’): 14 keer.
9 Uitdaging (bijvoorbeeld: ‘daag me uit’): 13 keer.
10 Verbinding (bijvoorbeeld: ‘gebeurtenissen loskoppelen’): 13 keer.
11 Aanpakken (bijvoorbeeld: ‘rijd die vrachtwagens die brug over’): 10 keer.
12 Vechten (bijvoorbeeld: ‘je peloton is alleen maar een onderdeel van een
grotere groep’): 9 keer.
13 Horen (bijvoorbeeld: ‘naar mezelf luisteren’): 4 keer.
14 Geld (bijvoorbeeld: ‘waardevol aanbod’): 4 keer.

Onze verzameling beschrijvingen van spannende momenten bij coaching be-
vatte een rijkdom aan beeldspraken die we met onze eerste codering niet kon-
den benoemen. Tegelijkertijd viel ons op hoezeer de uitkomsten van de twee
analyses van de gegevens met elkaar overeen kwamen, hoewel die analyses
duidelijk van elkaar verschillen. ‘Besef’ is de grootste groep onder de codes ter-
wijl in de verzameling beeldspraken de daarmee sterk vergelijkbare ‘openba-
ringen’ (met daarbij de inzichten van het type ‘zien’ en ‘horen’) prominent aan-
wezig zijn. Het lijkt de moeite waard om te onderzoeken of er wellicht een
coachingmodel mogelijk is dat een groot deel van zowel de codes als de beeld-
spraken omvat.

4 Discussie

Hoewel de 59 uitgebreide beschrijvingen van spannende momenten een breed
bestand aan onderzoeksgegevens vormen, dienen we enkele dingen goed voor
ogen te houden. (1) Voor zover wij weten, is dit het eerste onderzoek van dit
type op het gebied van executive coaching. Er zijn dus geen vergelijkingsgege-
vens voorhanden. (2) De respons was gering, vooral onder de alumni, waarbij
senior managers die ons niet kenden moesten reageren op een ‘direct mail’-
verzoek; (3) 20 van de 67 cliënten die wel reageerden (oftewel 30 procent) bericht-
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ten dat zij geen spannende momenten hadden ervaren. Wij kunnen niet weten
of de geringe respons voor een deel te wijten was aan het feit dat cliënten zich
niet konden herinneren spannende momenten te hebben beleefd. De combina-
tie van de opmerkingen (2) en (3) kan erop duiden dat cliënten eerder niet dan wel
spannende momenten ervaren, hoewel 70 procent van onze respondenten ten min-
ste één spannend moment meldde. Als we de 59 beschrijvingen van spannende
momenten nader onderzoeken, doen we dat in het besef dat we alleen aan de
hand van verder onderzoek kunnen vaststellen hoe relevant spannende mo-
menten werkelijk zijn voor cliënten van coaching. Onze bespreking hieronder
is dan ook vooral bedoeld ter inspiratie voor verder onderzoek. We besluiten
onze verhandeling met een samenvatting van aanbevelingen voor andere
coaches en onderzoekers op dit gebied.

4.1 Samenvatting van bevindingen

We vatten onze bevindingen op basis van de gegevens verschaft door 67 cliën-
ten van executive coaching als volgt samen:
- Cliënten melden verschijnselen die zeer verschillen van wat coaches ant-
woorden op precies dezelfde vraag over spannende momenten bij coaching. De
cliënten leken in elk geval minder geneigd te zijn (dan de coaches in ons eerder
onderzoek) om zich te verdiepen in de interactiepatronen tijdens coaching.
Een tweede belangrijk onderscheid is dat coaches ons uitgebreid hebben ver-
teld over hun twijfels en spanningen (De Haan 2006a en 2006b; De Haan c.s., 2009)
terwijl cliënten overwegend praten over de inzichten, al dan niet over zichzelf,
die zij opdoen bij coaching. Met andere woorden, terwijl coaches meer kijken
naar emoties en twijfels, kijken cliënten eerder naar uitkomsten en inzichten.
- Cliënten melden veel minder spannende momenten dan coaches: 30 procent
van de deelnemers aan dit onderzoek zei geen enkel spannend moment te heb-
ben ervaren. Een van hen verwoordde het als volgt: ‘Slechts één keer heb ik een
spannend moment beleefd, wat, aangezien ik veel uren coaching heb gehad,
een overschatting lijkt te zijn’. Het lagere aantal spannende momenten kan
ook worden verklaard door het gegeven dat professionele coaches veel meer
dan één enkele cliënt hebben en dus veel meer uren besteden aan coachingge-
sprekken dan hun cliënten.
- De spannende momenten van cliënten vertonen een grotere diversiteit dan
die van coaches. Zo gaan veel beschrijvingen van cliënten over de uitkomst of
de ‘oogst’ van het moment en niet het moment zelf. Cliënten lijken minder
geneigd te zijn om te doorgronden wat er in de relatie gebeurde en eerder te
kijken naar wat er gebeurde dat voor hen relevant was, en voor de problemen
waar ze mee worstelen. Het volgende punt houdt hier ook verband mee.
- Cliënten noemen veel minder vaak het coachingproces en hun gespreks-
partner in de relatie, terwijl daarentegen besef, inzicht en bewustzijn meer
naar voren komen. Met andere woorden, cliënten onderkennen niet expliciet
dat hun coach een directe rol vervulde in dit proces. Misschien kan een cliënt
niet goed benoemen welke interventies een coach pleegt of wat hij/zij doet in
de aanloop naar een spannend moment. Bovendien zullen cliënten dermate
sterk gespitst zijn op hun eigen vragen en aandachtspunten dat het proces of
de bijdragen van de coach er misschien minder toe doen dan hun eigen reflec-
ties, inzichten en doorbraken. Hiermee bevestigen we een andere conclusie
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van Llewelyn (1988): ‘cliënten waren duidelijk meer gëınteresseerd in de uit-
komsten van het proces dan in het proces zelf’. Niet voor niets geldt volgens
één definitie van ‘effectieve coaching’ dat deze de cliënt in staat moet stellen
om zijn of haar eigen oplossingen te vinden en dat het coachingproces derhal-
ve betrekkelijk soepel en onzichtbaar voor de cliënt dient te verlopen. Het lijkt
alsof dat laatste een houdbare conclusie is op basis van onze gegevens.

4.2 VOORLOPIG COACHINGMODEL VAN DE CLIËNT

De bovengenoemde voorlopige bevindingen zijn gebaseerd op een vooralsnog
beperkte hoeveelheid gegevens. Toch lijken ze ervoor te pleiten om op een vol-
strekt nieuwe manier te onderzoeken hoe coaching wordt ervaren door de
cliënt, in contrast met de ervaringen van coaches zoals wij die eerder onder-
zochten (De Haan, 2006a en 2006b).
In diverse modellen die worden gebruikt in het vak van de coach wordt ge-
werkt met begrippenparen die een onderscheid tot uitdrukking brengen waar
de coach zijn/haar interventies richting mee kan geven. Enkele veel voorko-
mende voorbeelden:
- Directief versus non-directief, ook wel omschreven als het verschil tussen
‘push’ en ‘pull’, of tussen ‘bepleiten’ en ‘verkennen’, of tussen ‘advies’ en
‘vraag’.
- Uitdagen versus steunen, ook wel het onderscheid tussen ‘confrontatie’ en
‘uitnodiging’, of tussen ‘overwinnen van een zwakte’ en ‘voortbouwen op een
kracht’.
- Inhoud versus proces, dat wil zeggen, het onderscheid tussen het onderwerp
van gesprek en het gesprek als zodanig; oftewel tussen de bijdrage van de ge-
sprekspartners en meta-communicatie.
- Verleden versus toekomst, nabijheid versus afstand, accepteren versus ver-
anderen
(en nog vele andere; zie voor een overzicht bijlage A in De Haan & Burger, 2005).

Sommige van deze begrippenparen of tegenstellingen zijn wellicht ook rele-
vant voor de cliënt, maar wij veronderstellen dat de meeste ervan minder van
belang zijn voor de cliënt dan voor de coach. Ten aanzien van sommige van
deze aspecten zal een cliënt misschien niet het gevoel hebben over evenveel
keuzevrijheid te beschikken als een coach (bijvoorbeeld push/pull of inhoud/
proces), ten aanzien van andere zal de cliënt simpelweg allebei hebben of wil-
len hebben (bijvoorbeeld verleden/toekomst of uitdaging/steun). Op grond van
onze (toegegeven, beperkte) gegevens lijkt het belangrijkste onderscheid of
contrast voor de cliënt dat tussen vraag/probleem en oplossingen te zijn. De
cliënt wil meestal maar één ding: nieuwe antwoorden op oude vragen. Terwijl
voor gegevens over de spannende momenten voor coaches dus veel van de
voornoemde verschillen van toepassing lijken te zijn (zie De Haan, 2006b), vra-
gen deze eerste gegevens over spannende momenten voor cliënten om nieuwe
en andere begrippenparen. Het wordt tijd om de tegenpolen die de cliënt on-
derscheidt zowel empirisch als theoretisch te onderzoeken.

Uit de aard van de codes, en in het bijzonder de codes die relatief vaak
voorkwamen bij de codering van de beschrijvingen van spannende momenten
door de cliënt (tabel 1), leiden wij af dat de voornaamste verschillen die deze
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cliënten maakten betrekking hadden op besef/inzicht, verandering, instru-
menten en besluitvorming of actie. Ongeveer de helft van de inzichten heeft
betrekking op de problemen van de cliënt, de andere helft op de cliënt zelf.
Evenzo lijkt de ervaren verandering soms intern, soms extern te liggen. Bij ons
kwam het beeld van een ontdekkingsreis op bij lezing van de beschrijvingen en
de codes, waarbij sommige ontdekkingen eerder intern, andere eerder extern
zijn, sommige geleidelijk of stap voor stap tot stand lijken te komen, andere
meer plotseling en de cliënt in dieper of onbekend terrein voerend. Op grond
van deze interpretatie van onze gegevens en de meest frequent toegekende co-
des komen wij tot de volgende twee cruciale polariteiten die we herkennen in
alle data. Beide hebben ze betrekking op persoonlijke verandering en beide
zijn al eerder beschreven in andere contexten.

1 Verandering versus schepping/vernietiging
We moesten denken aan het onderscheid dat Aristoteles (4e eeuw v. Chr.)
maakte tussen twee wezenlijk verschillende soorten ontwikkeling. Hij stelde
dat verandering kan bestaan uit:
a een verandering van kenmerken, zoals een beweging van A naar B of iets
dat toegevoegd of weggenomen wordt (kwantitatief of kwalitatief), soms ook
wel ‘vooruitgang’ of ‘reis’ genoemd. Dit type verandering is in essentie een om-
vorming, en er wordt vaak naar verwezen met de omschrijving ‘secundaire ver-
andering’ of ‘geleidelijke verandering’. Voorbeelden zijn de eerder geciteerde
spannende momenten 2 en 25;
b een verandering in wezen of essentie, soms ook wel ‘transformatie’ ge-
noemd. Dit type verandering is vooral scheppend of vernietigend en wordt
vaak ‘wezenlijke verandering’ of ‘scheppende verandering’ genoemd. Voor-
beelden zijn de eerder geciteerde spannende momenten 16 en 23.

2 Interne versus externe verwerking
We moesten ook denken aan het onderscheid bij Jung (1920) tussen introvert en
extravert dat Kolb (1984) opnam in zijn model voor ervaringsleren. Dit onder-
scheid heeft betrekking op twee soorten persoonlijk leren als voorwaarde voor
verandering:
a bij interne verwerking (introversie, intentie) kijk je naar jezelf om een an-
dere kijk op de dingen te ontwikkelen, door je te concentreren en te reflecte-
ren. Voorbeelden zijn de eerder geciteerde spannende momenten 9 en 19;
b bij externe verwerking (extraversie, extensie) treed je buiten jezelf om een
andere kijk op de dingen te ontwikkelen, door te experimenteren en te hande-
len. Voorbeelden zijn de eerder geciteerde spannende momenten 6 en 25.

De matrix van twee bij twee die op grond van deze twee contrasten kan wor-
den gemaakt is uitgetekend in figuur 1.
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Figuur 1: Overzicht van woordkeus van clïenten van coaching om hun ervaring van kritieke momenten bij coaching
te beschrijven
De twee polen (geleidelijke versus genererende verandering en interne versus externe verwerking) en de vier aspecten
die zij gezamenlijk doen ontstaan (actie, instrumenten, besef/inzicht, zijnswijzen) zijn gebaseerd op de 59 beschrij-
vingen van kritieke momenten en de codes die we het meest hebben gebruikt om deze beschrijvingen te duiden (zie
tabel 1).

Wij beschouwen de twee diagonalen in het model ook als duidelijke tegenstel-
lingen.
1 (Van linksboven naar rechtsonder.) Instrumenten en zijnswijzen kunnen
worden gezien als onderling aanvullende manieren om jezelf te definiëren:
een ontologisch aspect van coaching (Sieler, 2003) dat het verschil aangeeft tus-
sen ‘schijn’ en ‘zijn’ (zoals iets overkomt versus wat het is).
2 (Van rechtsboven naar linksonder.) Actie en inzicht kunnen worden gezien
als de praktische versus de theoretische kant van gedrag: een hermeneutisch
aspect van coaching dat het verschil aangeeft tussen de toegepaste versus de
aangehangen theorie (Argyris, 1991).

4.3 CATEGORISERING VAN DE BEELDSPRAAK VAN DE CLIËNT AAN DE HAND VAN HET VOORLO-
PIG MODEL

Toen we eenmaal een model hadden ontwikkeld dat de door ons verzamelde
beschrijvingen van spannende momenten door cliënten van coaching inhou-
delijk voor een groot deel dekte, wilden we onderzoeken of het ook van toepas-
sing was op het gebruik van beeldspraak door cliënten van coaching. We na-
men daartoe dezelfde 252 kaarten met beeldspraak die we hadden verzameld
en bekeken hoe goed deze pasten in het ‘voorlopige model’. We waren ver-
heugd te constateren dat slechts twee beeldspraken niet gemakkelijk onder te
brengen waren in de matrix van twee bij twee in figuur 1 (dit waren twee kaart-
jes met de woorden ‘Zomerparaplu’ en ‘Kritieke factoren’). In tabel 3 is te zien
dat veel beeldspraken kunnen worden gekoppeld aan de acht aspecten in fi-
guur 1, en op welke manier. Deze uitkomsten zijn uitgezet in figuur 2 om de
verdeling van de beeldspraak die het onderzoek heeft opgeleverd in beeld te
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brengen. Het valt op dat de beeldspraak van de deelnemers vooral geconcen-
treerd is langs de diagonalen: de velden ‘Instrumenten’, ‘Actie’, ‘Besef/inzicht’
en ‘Zijnswijzen’ hebben de hoogste concentratie beeldspraken, en slechts één
van de vier assen (het aspect ‘Geleidelijke verandering’) vertoont een vergelijk-
baar aantal beeldspraken.

De manier waarop we, zoals hierboven beschreven, het rijke inhoudelijk mate-
riaal dat de cliënten van coaching met ons hebben gedeeld, hebben onderzocht
doet ons enigszins denken aan ... coachen. Om te beginnen hebben we gepro-
beerd te begrijpen wat de cliënten ons inhoudelijk wilden vertellen, door dit
samen te vatten in onze eigen woorden en in beknopte ‘codes’ die verschillen-
de beschrijvingen van cliënten dekken. Vervolgens hebben we een heuristisch
model ontwikkeld aan de hand van ons begrip van wat de cliënten van coac-
hing hadden verteld. Ten slotte hebben we met behulp van dit model gepro-
beerd te doorgronden hoe zij het vertelden (hun woordkeus, de beeldspraak
die zij gebruikten). We hebben dus geprobeerd om de ingebrachte ‘spannende
momenten’ vanuit twee radicaal verschillende invalshoeken te verstaan: de in-
houd en de gehanteerde beeldspraak. Zoals zo vaak bij executive coaching
bleek er een sterk verband te zijn tussen wat er werd gezegd en de manier
waarop het werd gezegd, tussen boodschap en taal, tussen inhoud en beeld-
spraak.

Nr. Aspect Totale aantal
toegekende
beeldspraken

Patronen in/voorbeelden van ver-
zamelde beeldspraken

1 Verwerving van nieuw
handelen (Handelen/
doen)

72 Vechten, herzien/beoordelen, be-
perken, controleren, kiezen/veran-
deren, onderkennen/
verantwoordelijkheid nemen,
(ont)koppelen/(de)construeren

2 Geleidelijke verande-
ring (reis)

34 Start --> route --> einde, zoektocht/
zoekend, overtocht (rustig), reisge-
noot, plotseling wordt de weg be-
gaanbaarder

3 Verwerving van oplos-
singen en instrumen-
ten

25 Inkaderen/structureren, leren be-
grijpen, conceptueel domein/con-
text, fundament/basis, realiteit/
waarheid/authenticiteit, meetbare
zaken, instrumenten, ervaring

4 Interne verwerking
(naar binnen gericht)

4 Patroon, structuur, organisatie

5 Persoonlijk besef (ver-
groot inzicht)

61 Openbaring, beseffen, perspectie-
ven/context, visualisering/concen-
treren, denkpatronen/-stijlen, het
opbouwen van conceptuele per-
spectieven

6 Genererende verande-
ring (transformatie)

4 Plotseling ‘vallen de puzzelstukjes
in elkaar’, breder denken
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7 Zijnswijzen in de we-
reld (andere persoon
worden)

47 Eigen uitgangspunten en persoon-
lijke context bezien, aanpassen
aan wat op je pad komt, streven
en volhouden als het tegen zit,
doorgronden en betekenis geven
aan relatiepatronen

8 Externe verwerking
(naar buiten gericht)

3 Creëren, vormen, aanbieden (pro-
duct verpakken en bundelen)

Tabel 3: Matching van beeldspraken bij de acht aspecten van ons ‘Model voor de mogelijke beleving van executive
coaching door de clïent’

Aantal beeldspraken

Geleidelijke verandering

Acties

Externe verwerking

Zijnswijzen

Genererende verandering

Besef/Inzicht

Interne verwerking

Instrumenten

Figuur 2: Aantal beeldspraken

De grafiek toont het aantal beeldspraken dat overtuigend kan worden toegekend aan de manieren waarop de clïen-
ten van executive coaching het coachingproces ervaren (met gebruikmaking van de gegevens uit tabel 3).

5 Conclusie

Veel cliënten van coaching ervaren momenten die zij als ‘spannend’ zouden
bestempelen. Er zijn er echter ook veel die dergelijke momenten niet ervaren.
Als iemand die zich heeft laten coachen een spannend moment beschrijft, dan
gaat dat vaak over een nieuw besef of inzicht dat hij/zij heeft verkregen - over
de ingebrachte vraag of over zichzelf. Het valt op dat een dergelijk besef of in-
zicht vaak gepaard gaat met emoties als opgetogenheid of opluchting, of een
gevoel van sterk toenemend vertrouwen. Zo bezien lijken de spannende mo-
menten veel op de door Denzin (1989) veronderstelde openbaringen.

Door de cliënten van coaching de gelegenheid te geven tot in detail hun er-
varingen te beschrijven, zijn we ook meer te weten gekomen over de gevallen
waarin coaching niet werkt. De gevallen waarin coaching niet werkt worden
vaak overschaduwd door de vele schijnbaar succesvolle coachingtrajecten en
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door de, over het geheel genomen, bemoedigende uitkomsten ten aanzien van
de effectiviteit van coaching. Een aantal deelnemers aan ons onderzoek rap-
porteerden een negatieve coachingervaring, al dan niet in verband met span-
nende momenten (vier negatieve ervaringen in de beschrijvingen van spannen-
de momenten, en twee uitdrukkelijk negatieve ervaringen onder de ‘geen’-
reacties).

Wij vinden het niet zo verrassend dat coaches en cliënten van coaching ver-
schillende antwoorden gaven op één en dezelfde vraag naar een ‘spannend
moment’ bij coaching. Immers, de coach en degene die wordt gecoacht vullen
elkaar aan, net zoals een ‘passagier’ en een ‘koets’ elkaar aanvullen (de etymo-
logie van het woord ‘koets’ is precies dezelfde als van ‘coach’: zij voeren beide
terug op de Hongaarse plaatsnaam Kocs; De Haan en Burger, 2005). De executive
coach en de cliënt van coaching vervullen ieder een geheel eigen rol bij coa-
ching. De cliënt concentreert zich op zichzelf en zijn/haar problemen of vra-
gen, de coach op de hulp die hij/zij kan bieden ten aanzien van die problemen
en vragen.

Er is meer onderzoek nodig naar coaching, zowel onder coaches als cliënten,
waarbij het mooi zou zijn als we cliënten en hun coaches in één gezamenlijk
paradigma konden verenigen. We bevinden ons nog in een pril stadium, maar
voor coaches kunnen we uit ons onderzoek al wel enkele voorlopige conclusies
trekken ten aanzien van de spannende momenten van cliënten van coaching.
- Spannende momenten, doorbraken of openbaringen zijn wellicht niet zo re-
levant of belangrijk voor cliënten. Soms is het al voldoende dat er een gevoel
van ondersteuning en reflectie ontstaat.
- Door spannende momenten vinden cliënten, of dat hopen ze, een nieuw be-
sef of inzicht, zoals een nieuwe kijk op de problemen waar ze mee worstelen,
of een nieuwe kijk op zichzelf en anderen (zie tabel 1).
- Coaching leidt tot zowel geleidelijke als transformerende verandering,
voortgedreven door voortschrijdend persoonlijk besef en inzicht. Wellicht
schuilt er meer waarheid dan we soms denken in de notie dat cliënten ‘advies
en oplossingen op prijs stellen, mits zij maar het gevoel hebben dat ze die ook
kunnen afwijzen’, zoals Llewelyn (1988) het formuleerde.
- De cliënten in dit onderzoek brengen hun positieve uitkomsten veelal in
verband met een groter inzicht en besef. Dit is niet bepaald een triviale conclu-
sie, want veel benaderingen bij executive coaching zijn gericht op andere uit-
komsten (zoals problemen oplossen, versterking van bestaande oplossingen,
helende hulp of actieve steun). De op inzicht gerichte (analytische) aanpak van
coaching (zie De Haan en Burger, 2005; of Brunning, 2006), lijkt de voorkeur te
hebben van deze cliënten van coaching. Echter, gelet op het brede scala van
ervaringen van cliënten (tabel 1) is het van belang het concept ‘inzicht’ breed
genoeg te definiëren en om daar ook nieuwe feiten, nieuwe instrumenten,
nieuwe strategieën, beslissingen en het doorgronden van anderen toe te kun-
nen rekenen, alsmede inzicht in jezelf, je eigen motivatie, defensies en verbor-
gen vooronderstellingen die doorgaans worden geassocieerd met op inzicht ge-
richt werk.

Onze belangrijkste aanbeveling is echter om meer onderzoek te doen en meer
beschrijvingen van spannende momenten van cliënten van coaching te verza-
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melen. Aan de hand daarvan dienen we onder meer de volgende vragen te
beantwoorden.
1 Zijn de geringe respons en het hoge aandeel ‘geen’-antwoorden louter bij-
komstigheden van dit onderzoek, of gaat het hierbij om een wezenlijk ver-
schijnsel dat nader onderzoek verdient? Enerzijds is het grote aandeel ‘geen’-
antwoorden wellicht het gevolg van het feit dat deelnemers via direct-mail zijn
benaderd (per e-mail) en niet echt betrokken waren bij het onderzoekspro-
gramma, en dat ze geen enkele relatie met de onderzoekers hadden. Ander-
zijds is een mogelijke verklaring voor het grote aandeel ‘geen’-antwoorden
wellicht dat coaching voor cliënten iets veel geleidelijkers is - er zijn geen mo-
menten die er voor hen uit springen - dan voor coaches. Ook uit psychothera-
peutisch onderzoek is gebleken dat cliënten de relatie als vlakker en stabieler
ervaren dan hun therapeuten (Martin, Garske en Davis, 2000).
2 Kijken cliënten en coaches wezenlijk anders naar het coachinggesprek? Dit
eerste onderzoek lijkt aan te geven van wel. We beseffen echter dat de voor dit
onderzoek gehanteerde gegevensbestanden (De Haan, 2006a, 2006b; De Haan
c.s., 2009; en dit artikel) verkregen zijn van verschillenden doelgroepen, onder
verschillende omstandigheden, en op verschillende manieren. Nodig is een on-
derzoek als dat van Llewelyn (1988) waarbij de perspectieven van cliënt en coach
worden onderzocht op basis van hetzelfde coachinggesprek.
3 Waarom verwijzen cliënten als alles goed verloopt zo weinig naar de per-
soon van de coach en naar de relatie, terwijl uit ander onderzoek (samengevat
in Wampold, 2001) blijkt dat deze ‘gemeenschappelijke factoren’ juist zeer rele-
vant zijn voor effectiviteit?

Wij zijn na het onderhavig onderzoek in 2008 een nieuw onderzoeksprogram-
ma begonnen om de beschrijvingen van spannende momenten door coach res-
pectievelijk cliënt direct met elkaar te vergelijken - we hopen daarover binnen
een jaar in dit handboek te berichten (De Haan c.s., 2009).

6 Tot slot

Het lijkt erop dat de cliënten van coaching in dit onderzoek de vraag naar span-
nende momenten minder vanzelfsprekend vinden dan hun coaches; en dat zij,
als ze niettemin spannende momenten rapporteren, vooral verwijzen naar een
nieuw besef, een nieuwe realisatie of nieuw inzicht. Voor klanten van coaching
gebeurt er pas echt iets als ze ergens anders naar kijken, als ze op een nieuwe
manier over iets gaan nadenken, of als ze een ongeanticipeerde beslissing kun-
nen nemen. Net zoals voor de Griekse wijsgeer Archimedes geldt voor deze lei-
dinggevenden het motto ‘eureka’: ‘ik heb het gevonden’, uitgesproken wan-
neer zij in het warme bad van hun coachinggesprekken nieuwe inzichten,
antwoorden en oplossingen scheppen voor oude vragen.

Literatuur

Argyris, C. (1991). Teaching smart people how to learn. Harvard Business Review, May-June 1991, 
99-109.

Aristotle (4th century BC). Physics Book III. In: The complete works of Aristotle - the revised Oxford tran-
slation (Ed.: J. Barnes). Princeton University Press, Princeton (NJ), 1984.



11.6 - 5. ‘Ik besefte opeens...’ - Spannende momenten van cliënten van coaching
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