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1 Inleiding

Met dit hoofdstuk wordt een poging gedaan executive coaches te helpen aan
datgene waar zij zo naar smachten in hun werk: geboden en verboden over wat
te doen en wat na te laten met hun klanten. Zou het niet geweldig zijn als we
simpele regels konden geven over (1) hoe klanten te werven en te behouden; (2)
hoe klanten te helpen al hun doelstellingen bij coaching te behalen; en (3) hoe
zelf consistent aanbeden en teruggevraagd te worden door de eigen klanten en
collega’s? Dit zijn waarschijnlijk de drie wensen die een goede coachingfee in
het klassieke sprookje voor ons allemaal gaat vervullen. Wat zou het leven
mooi zijn als we een definitief en bevredigend antwoord op (1), (2) en (3) konden
bereiken, bijvoorbeeld door een enkel hoofdstuk in het Handboek Effectief
Opleiden te lezen. Helaas is het leven van een coach daarvoor te gecompliceerd
en te onzeker, en dat is misschien in belangrijke mate wat ons vak zo leuk
maakt. Wat we in mijn opvatting wel kunnen doen is de onderzoeksliteratuur
aandachtig en kritisch ter harte nemen. Door te luisteren wat onze eigen klan-
ten - of vergelijkbare opdrachten van anderen - ons vertellen, en dat op een
meer objectieve manier, zoals vastgesteld door onafhankelijk empirisch onder-
zoek, kunnen we misschien, in kleine stapjes en met veel moeite en inspan-
ning, iets dichter bij de beantwoording van de drie vragen hierboven komen. Ik
zie zelf geen andere weg dan langs deugdelijk en rigoureus onderzoek.

In dit hoofdstuk vat ik de stand van zaken in het huidige onderzoek naar
effectiviteit binnen executive coaching en psychotherapie samen. Ik beargu-
menteer dat empirisch onderzoek naar coaching nog niet ver genoeg gevor-
derd is om ondubbelzinnige uitspraken over effectiviteit te doen, terwijl tege-
lijkertijd empirisch onderzoek binnen de psychotherapie een veel langere
traditie heeft en wel degelijk onbetwiste resultaten heeft opgeleverd. Als ik tot
slot kom tot de formulering van tien geboden voor de executive coach, dan zijn
deze gebaseerd op het onderzoek in de psychotherapie, dat overigens niet te-
gengesproken wordt door onderzoek in executive coaching, en zelfs voor zover
we resultaten hebben, wordt bevestigd.

Het zou mooi zijn als dit hoofdstuk voor altijd de grote honger naar verbo-
den en geboden, do’s en don’t’s, kan stillen en coaches helpt zich hernieuwd on-
zeker en twijfelend tot hun klanten te verhouden, zodat ze zichzelf niet kwijt-
raken in narcistische, omnipotente illusies het allemaal te kunnen overzien,
het met betrekking tot de coachingvragen beter te weten, de eigen cliënten te
kunnen onderrichten in wat zij nodig hebben, en al hun problemen als sneeuw
voor de zon te kunnen doen verdwijnen.

2 Zijn coaches geholpen met geboden en verboden, do’s en don’t’s, tips en
trucs?

Bij executive coaching leggen leiders en managers vragen uit hun praktijk
bloot aan een onderzoek in de vorm van tweegesprekken, met als doel om deze
vragen te voorzien van nieuwe antwoorden die kunnen leiden tot een andere
aanpak dan voorheen. De belofte van executive coaching is niet zozeer om kant
en klare oplossingen te bieden, maar veeleer om nieuw inzicht en een ander
perspectief te ontwikkelen. Executive coaches gebruiken tal van interventies,
zoals luisteren, samenvatten, parafraseren, reflecteren, interpreteren en het
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raden van verbindingen met bijvoorbeeld (1) andere thema’s en vragen in het
leven van de cliënt, en (2) het coachinggesprek zelf zoals dat zich ‘hier en nu’
ontwikkelt.

Als executive coach kun je op ieder moment in een gesprek met een cliënt kie-
zen uit een onvoorstelbaar breed scala van mogelijke interventies. De cruciale
vraag daarbij is steeds: welke daarvan is de beste voor mijn cliënt? Die vraag
heeft betrekking op de effectiviteit van coaching.

De beklemming die coaches bevangt bij het overzien van het schier onbeperkte
scala van interventies, gevoegd bij het zich ervan bewust zijn dat er nauwelijks
harde onderzoeksresultaten zijn die coaches bij kunnen staan bij hun keuze,
heeft er mijns inziens toe geleid dat er een wildgroei is ontstaan van recepten
en modellen (zie bijvoorbeeld Egan, 1975, Kilburg, 2000, Brounstein, 2000, De
Haan & Burger, 2004). De coachingliteratuur staat bol van goed bedoelde maar
slecht onderbouwde do’s en don’t’s van executive coaching. Zo lezen we bijvoor-
beeld dat coaches
- 80 procent van de tijd actief moeten luisteren;
- alleen open vragen moeten stellen;
- stiltes moeten laten vallen;
- aan het begin van het gesprek doelstellingen moeten afspreken;
- aan het einde van het gesprek tijd moeten nemen om huiswerk overeen te
komen met hun cliënt, enzovoorts.

Waar is de evidentie voor deze tips? In mijn eigen ervaring zijn juist veeleer de
twijfel, het fundamenteel niet weten wat te doen, de angst om ontoereikend te
begrijpen of om de verkeerde interventie te doen, zaken die uiterst productief
zijn in coachinggesprekken. Om met Bion (1973) te spreken: als er niet twee ang-
stig-gespannen mensen in de spreekkamer zitten, dan vraag ik mij af waarom
ze zoveel moeite doen om uit te vinden wat iedereen al weet. Zie ook mijn
hoofdstuk met de Cartesiaanse titel Ik twijfel dus ik coach (De Haan, 2006).

Tips en trucs, en ook de vele voorgestructureerde modellen zoals GROW of
STAR, dienen mijns inziens vooral als storende vijgenbladeren om de eigen
schaamte van coaches te bedekken, pleisters voor twijfel, onzekerheid en onwe-
tendheid, zaken die zelf juist van het hoogste belang zijn voor goede coaching
en dus best het daglicht kunnen verdragen. Het is in mijn ogen bevrijdend en
positief om de neiging tot structureren in het tegendeel te laten verkeren en
juist trots te zijn op de eigen onwetendheid en onze eigen meest existentiële
twijfels. Veel meer dan onwetendheid en twijfel hebben we namelijk niet om
onszelf gesprek na gesprek, interventie na interventie, fris, onbevangen, onbe-
vooroordeeld en spontaan te houden. Leve de vrijheid en ongestructureerdheid
van diep gedeelde, hogelijk gespannen, en scherp geconcentreerde coaching-
sessies. Tot zover mijn eigen praktijkervaring, waarbij ik moet toegeven dat ook
ik geen enkele academische onderbouwing heb van mijn vertrouwen in vrij-
heid en twijfel.

Is er dan helemaal niets waarop we ons kunnen verlaten, is er dan geen enkele
onderbouwing van executive-coachinginterventies? Toch wel. Er is een kleine,
gestaag groeiende vakliteratuur, nu bestaande uit ruim tien degelijke empiri-
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sche onderzoeksverslagen. Bovendien is er een zeer gedetailleerde en veelom-
vattende onderzoeksliteratuur in het aanpalende vakgebied van de psychothe-
rapie, een literatuur die vooral sinds de ontwikkeling van zogenaamde ‘meta-
analyses’ aan het einde van de vorige eeuw een grote overtuigingskracht heeft
verworven, zodat de belangrijkste resultaten niet meer betwist worden door
praktiserende therapeuten. In dit hoofdstuk wil ik een overzicht geven van bei-
de wetenschapsgebieden, met de waarschuwing dat de onderzoeksresultaten
ten aanzien van executive coaching nog te sporadisch en dun zijn om er echte
do’s en don’t’s aan te verbinden. Als ik later in het hoofdstuk kom tot tien gebo-
den voor de executive coach dan zijn al deze geboden ontleend aan het onder-
zoek in de psychotherapie, onderzoek dat echter niet weersproken wordt in de
coachingliteratuur.

Ik ga er voor het gemak dus van uit dat er bij coaching en psychotherapie ver-
gelijkbare factoren in het spel zijn. Een cruciale aanname waarvoor ik weinig
evidentie heb behalve mijn persoonlijke ervaring als coach en psychothera-
peut, en een vergelijkbare ervaring van vele collega’s die in beide vakgebieden
actief zijn.

3 Wat kunnen we leren van de therapeut?

Om de aanname dat coaching en therapie vergelijkbaar zijn en dus van elkaar
kunnen leren goed te onderzoeken verdient het aanbeveling eerst eens de be-
langrijkste verschillen tussen deze beroepsgroepen op een rijtje zetten.
1 De coachingcliënt functioneert doorgaans beter - althans, dat is de vooron-
derstelling.
2 Coaching houdt grotendeels verband met het werk en is daardoor meer dan
psychotherapie een organisatie-interventie. Hierdoor krijgt ‘effectiviteit’ bij
coaching een andere lading: ze betreft namelijk ook de effectiviteit voor de or-
ganisatie, dus ook voor andere mensen die niet zelf deelnemen aan de coach-
inggesprekken.
3 Bij coaching wordt meestal meer dan bij psychotherapie gestreefd naar con-
crete resultaten en specifieke acties.
4 Coaches en therapeuten verschillen in opleiding en werkervaring; onder
coaches is de verscheidenheid aan vooropleidingen bovendien waarschijnlijk
groter, terwijl psychotherapeuten meer stringente kwalificaties bezitten.
5 Er zijn praktische verschillen, bijvoorbeeld in locatie, duur en frequentie
van de gesprekken en in structuur van de honoraria.

Korter door de bocht: coaching is nagenoeg dezelfde ‘dienst’ als therapie - met
als belangrijkste verschil, grofweg gezegd, dat de cliënt zich bij coaching niet
ontwikkelt van ‘onvoldoende’ of ‘slecht’ naar ‘gemiddeld’ maar de stap wil zet-
ten van ‘gemiddeld’ of ‘goed presterend’ naar ‘uitstekend’. De belangrijkste be-
naderingen en methoden van coaching en psychotherapie komen duidelijk
met elkaar overeen. Het is niet verrassend dat de resultaten van de algemeen
aanvaarde meta-analyses uit het effectiviteitsonderzoek in de psychotherapie
(zie bijvoorbeeld het kader bij dit artikel of Wampold, 2001) vooralsnog ook van
toepassing lijken te zijn op coaching.
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Het is overigens de vraag of we in executive coaching ooit onderzoeksresulta-
ten zullen zien van een vergelijkbare betrouwbaarheid als in de psychothera-
pie, en dat heeft vooral te maken met het feit dat opdrachtgevers van coaching-
interventies individuen zijn, versnipperd over de volle breedte van de markt,
zonder centrale coördinatie, zodat financiering van degelijk onderzoek voor-
alsnog een onvervulde droom zal blijven. Professionals in het oudere en grote-
re vakgebied van de psychotherapie stellen de vraag over effectiviteit al zeker
sinds de jaren dertig aan de orde (Rosenzweig, 1936) en voerden daarover leven-
dige discussies. In de psychotherapie is veel meer geld beschikbaar voor onder-
zoek en dit komt vooral doordat therapiegesprekken voor het merendeel door
enkele grote instanties worden bekostigd, zoals nationale gezondheidszorgin-
stellingen of verzekeringsmaatschappijen. Deze stellen graag een percentage
van hun geld beschikbaar om de vraag naar evidentie en effectiviteit onom-
wonden beantwoord te krijgen, aangezien zulke resultaten tot grote bezuini-
gingen kunnen leiden zoals ook daadwerkelijk gebeurd is. Gedurende de eer-
ste vijftig jaar waren de onderzoeksresultaten in de psychotherapie
onduidelijk en ogenschijnlijk tegenstrijdig. In de laatste dertig jaar zijn echter
zeer overtuigende uitkomsten gedistilleerd, die nu door nagenoeg de gehele
beroepsgroep onderschreven worden.

In het kort hebben onderzoekers van de effectiviteit van de psychotherapie de
volgende antwoorden gevonden:
- Heeft psychotherapie effect? Ja: het gaat de cliënt van psychotherapie gemid-
deld aantoonbaar beter dan tachtig procent van de controlegroep (Wampold, 
2001).
- Welke aspecten van de psychotherapie hebben effect? Niet de verschillen in inter-
ventie, aanpak, model en protocol - maar aspecten die in elke aanpak een rol
spelen (‘common factors’ - in het Nederlands: ‘gemeenschappelijke factoren’),
zoals de cliëntcontext, de persoonlijkheid van de therapeut en de relatie tus-
sen cliënt en therapeut (Cooper, 2008).
- Onder welke omstandigheden doen zich aantoonbare effecten voor? Hier is nog niet
genoeg over bekend. Er zijn echter sterke aanwijzingen dat het vertrouwen
van de therapeut in zijn of haar aanpak en de verwachtingen van de cliënt be-
langrijker zijn dan voorheen werd gedacht (Wampold, 2001).

4 We weten nog weinig over de effectiviteit van coaching

In tegenstelling tot de situatie in de psychotherapie biedt de bestaande coach-
ingliteratuur slechts een klein aantal kwantitatieve studies naar effectiviteit.
Alle reden, dus, om die goed te bestuderen en samen te vatten. Dat laatste pro-
beer ik nu te doen, voor zover mijn kennis van de literatuur reikt.
Er zijn behoorlijk wat empirische artikelen waarin wordt gekeken naar de
waarde van coaching in de ogen van de cliënt; cliënten wordt bijvoorbeeld ge-
vraagd in te schatten in hoeverre de ontvangen coaching heeft bijgedragen aan
het financiële resultaat van hun organisatie (zie bijvoorbeeld McGovern e.a., 
2001). Dit soort artikelen voldoet niet aan de eisen van modern kwantitatief on-
derzoek, zoals objectieve meetcriteria en vergelijking met een (willekeurig ge-
trokken) controlegroep. Ik vond slechts zeven studies waarin de effectiviteit
van coaching wordt onderzocht aan de hand van andere criteria dan de tevre-
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denheid van de cliënt (waaronder vier zonder controlegroep). Olivero e.a. (1997)
keken naar managers die hadden deelgenomen aan een trainingsprogramma
van drie dagen gevolgd door acht weken coaching. Zij constateerden dat de
productiviteit aanmerkelijk toenam door zowel de training als de coaching en
dat daarin de bijdrage van coaching verreweg het grootst was. In het onder-
zoek van Thach (2002) werden de managers voor en na hun coaching onderwor-
pen aan 360°-feedback. Gemeten werd een gemiddelde toename in ‘leiderschap-
seffectiviteit’ op grond van zowel de waarneming van de managers zelf als van
degenen door wie zij werden beoordeeld.

Significante effecten als gevolg van executive coaching zijn ook gemeten
door Peterson (1993) en door Ragins e.a. (2000). In het onderzoek van de laatstge-
noemden werd bij 1162 professionals uit tal van organisaties onderzocht in hoe-
verre formele of informele mentorrelaties van invloed waren op hun houding
in hun werk en carrière. Van de respondenten had 44 procent een informele
mentor, had 9 procent een formele mentor in het kader van een mentorpro-
gramma, en had 47 procent geen mentor (de controlegroep). In dit onderzoek
bleek de tevredenheid van de cliënt met de mentorrelatie de doorslaggevende
factor te zijn voor de effectiviteit. Zonder die tevredenheid waren er geen aan-
wijsbare verschillen tussen professionals die wel en professionals die geen
mentor hadden gehad. Tevreden professionals bleken duidelijk positiever over
zichzelf (zelfvertrouwen), hun werk, promotiekansen, organisatie en carrière;
hierbij werd geen significant verschil geconstateerd tussen formele en infor-
mele mentoring. Evers e.a. (2006), ten slotte, hebben de inschatting van de eigen
effectiviteit en de verwachting omtrent het resultaat gemeten in telkens drie
aspecten. In hun onderzoek legden zij een meting vóór respectievelijk na de
interventie naast een meting van een controlegroep. Ondanks een kleine steek-
proef (dertig managers in zowel de experimentele als de controlegroep), von-
den ze toch significante aanwijzingen dat de coachinggesprekken een positief
effect hadden: op één van de drie aspecten scoorde de gecoachte groep signifi-
cant hoger dan de controlegroep, zowel wat betreft de inschatting van de eigen
effectiviteit (‘je eigen doelen stellen’) als ten aanzien van de verwachting om-
trent het resultaat (‘evenwichtig handelen’).

Een van de meest gedegen onderzoeken naar de effecten van executive coac-
hing is uitgevoerd door Smither e.a. (2003). In dit onderzoek werd gewerkt met
een controlegroep, beoordelingen door onafhankelijke onderzoekers, en be-
oordelingen door superieuren, collega’s en ondergeschikten van de cliënten
(360o-feedback). Kortom, een objectiever meetcriterium dan louter het oordeel
van de cliënt zelf, waar Peterson (1993) en Ragins e.a. (2000) zich op baseerden.
Smither e.a. keken naar twee achtereenvolgende jaren aan 360°-feedback voor 
1202 senior managers bij één multinational. Mét executive coaching bleek de
kans significant groter dat de manager (1) zich specifieke doelen stelde; (2) zijn/
haar superieuren om suggesties vroeg; en (3) hogere scores kreeg van direct on-
dergeschikten en superieuren.

In de beperkte maar groeiende literatuur over de uitkomsten van coaching heb
ik ook zes artikelen gevonden waarin werd onderzocht wat voor soort coaching
effectief is. Dit soort onderzoek draait om de ‘actieve ingrediënten’ van coach-
ing: welke coachingmodellen, eigenschappen van coaches of manieren waarop
een coach zich opstelt geven voor de cliënt de doorslag?
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Scoular en Linley (2006) onderzochten (1) in hoeverre de ervaren behulpzaam-
heid werd bëınvloed doordat er bij aanvang van het gesprek expliciet doelen
werden afgesproken; en (2) in hoeverre de vermeende effectiviteit werd bëın-
vloed door persoonlijkheidsovereenkomsten of -verschillen tussen coach en
cliënt, zoals gemeten op de Myers-Briggs persoonlijkheidsindicator (MBTI). De
effectmetingen twee respectievelijk acht weken na een enkel kort coachingge-
sprek lieten geen verschil zien tussen ‘doel stellen’ en ‘geen doel stellen’; ge-
constateerd werd echter dat de resultaatscores significant hoger waren naar-
mate persoonlijkheden van coach en cliënt meer van elkaar verschilden.

Stewart, Palmer, Wilkin & Kerrin (2008) onderzochten hoe goed de persoon-
lijkheid (op de zogenaamde ‘big five’ persoonlijkheidskenmerken; zie Digman, 
1990) en de ‘zelfeffectiviteit’ (Schwarzer, Mueller & Greenglass, 1999) van de
cliënt uitkomsten van coaching voorspelden. Deze cliëntkenmerken werden
voor 110 coachingcliënten gecorreleerd met uitkomsten van coaching. Ze von-
den bescheiden positieve effecten voor zorgvuldigheid, openheid, emotionele
stabiliteit, en algemene zelfeffectiviteit, maar ze waarschuwen dat andere per-
soonlijkheidsfactoren mogelijk ook een rol spelen.

Boyce, Jackson & Neal (2010) keken binnen de context van een militaire acade-
mie in de Verenigde Staten naar 74 coach-cliënt relaties waarbij cliënten cadet-
ten waren en coaches hoger militair kader met enige training op gebied van
executive coaching. De studie analyseerde de impact van relatiefactoren zoals
‘rapport, vertrouwen en betrokkenheid en van matchingfactoren zoals demo-
grafische achtergrond, gedragsmatige compatibiliteit en coachreputatie, op de
uitkomsten van coaching. Ze vonden dat matching geen significante relatie
had tot uitkomst, terwijl de kwaliteit van de relatie wel significant was en
maar liefst 50 procent van de variabiliteit verklaarde wanneer gescoord door
cliënten en 25 procent wanneer gescoord door coaches.

Met een ander sample van 30 interne coachingrelaties gekoppeld aan een lei-
derschapsontwikkelingsprogramma binnen een productiebedrijf waren Baron
& Morin (2009) and Baron, Morin & Morin (2010) in staat om aan te tonen dat de
werkalliante als relatiefactor (zoals gemeten met de Working Alliance Invento-
ry, zie Horvath & Greenberg, 1994) de uitkomsten significant voorspelden, mits
opgemeten door cliënten, en niet wanneer gescoord door coaches.

De Haan e.a. (2011) onderzochten hoe verschillende executive-coachinginter-
venties voor de cliënt de doorslag geven. Zij inventariseerden bij 71 cliënten van
coaching (uit verschillende organisaties) de frequentie en invloed van interven-
ties van coaches. Alle verschillende interventies die de cliënten waarnamen ble-
ken in gelijke mate welkom. Zij vonden dus geen aantoonbaar onderscheid tus-
sen specifieke coachinginterventies van coaches. Daaruit concludeerden zij dat
(net zoals binnen de psychotherapie - zie boven) de mate waarin coaching als
behulpzaam wordt ervaren niet samenhangt met de gekozen techniek of aan-
pak - maar meer met factoren die bij alle vormen van coaching aanwezig zijn.
Denk aan relatie, invoelen, positieve verwachting, enzovoorts.

Samengevat: het onderzoek naar de uitkomsten van coaching staat duidelijk
nog in de kinderschoenen. De steen der wijzen van executive coaching is nog
niet gevonden. Er is geen algemeen aanvaarde norm zoals, bijvoorbeeld, de
meta-analyses in het psychotherapeutisch onderzoek hebben opgeleverd (zie
Wampold, 2001; De Haan, 2007; en hierna). Er valt bovendien nog iets anders op.
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In de eerste vier voornoemde onderzoeken (Peterson, 1993; Olivero e.a., 1997;
McGovern e.a., 2001; en Thach, 2002), zonder controlegroep, zijn bijzonder grote
effecten gemeten (veel groter dan in de psychotherapie); in de drie strengere
onderzoeken die we vervolgens bekeken (Ragins e.a., 2000; Smither e.a., 2003; en
Evers e.a., 2006) zijn slechts kleine effecten gemeten (kleiner dan in de psycho-
therapie). Een effectmeting lijkt derhalve positief uit te vallen wanneer slechts
de beleving van de cliënt wordt gemeten; het effect is veel kleiner, maar wel
nog steeds positief, wanneer we meer objectieve normen hanteren. De artike-
len over verschillende coachinginterventies (Scoular & Linley, 2006, Stewart
e.a., 2008; Boyce e.a., 2010; Baron & Morin, 2008; De Haan e.a., 2011) laten duidelijk
een patroon zien dat overeenkomt met de bevindingen in de psychotherapie
(onder meer Wampold, 2001): gemeenschappelijke factoren zoals persoonlijk-
heid, ‘rapport’/werkalliantie en zelfeffectiviteit hebben een significante relatie
met uitkomst.

De ‘harde gegevens’ uit het onderzoek naar de resultaten van psychotherapie
In het onderzoek naar de resultaten van psychotherapie wordt meestal
gewerkt met een effect d, zijnde het verschil tussen het gemiddelde van
twee distributies op een genormeerde schaal, in de regel de successcore
voor groep 1 (‘patiënten’) respectievelijk groep 2 (‘controlegroep’). Vanaf
een effectgrootte van d =0,80 spreken we van een groot effect, tussen d = 0,
50 en d = 0,80 spreken we van een middelgroot effect, en vanaf d = 0,20

spreken we slechts van een klein effect. De belangrijkste bevindingen uit
het meta-analytisch onderzoek in de psychotherapie zijn (zie voor meer in-
formatie De Haan, 2007):
1 Psychotherapie heeft grote invloed (effectgrootte d ≈ 0,85).
2 Er is een verwaarloosbaar verschil in effectiviteit tussen elk paar van
verschillende benaderingen (effect d < 0,20).
3 Veel benaderingen hebben dus bepaalde actieve bestanddelen van
therapie met elkaar gemeen:
- Relationele factoren: samenwerking, betrokkenheid, overdracht.
- Factoren bij de cliënt: hoop op verandering, motivatie, probleemdruk.
- Factoren bij de therapeut: persoonlijke kenmerken, cultivering van
positieve verwachtingen, warmte, waardering, aandacht.
- Veranderingsfactoren: kans om zich te uiten, oefening, en verwerving
van een motief voor verandering.
- Structuurgerelateerde factoren: gebruik van methoden of rituelen,
verkenning van de problemen waar de cliënt mee worstelt en overtuigde
keuze voor een bepaald model of methode.
- Externe factoren: hulp van vrienden en familie, en veranderingen die
zich onafhankelijk van de therapie voltrekken.

De sterkste van deze ‘gemeenschappelijke factoren’ zijn:
- De kwaliteit van de relatie (werkalliantie zoals beoordeeld door
cliënt): d ≈ 0,54.
- De persoon van de therapeut: d = 0,50 - 0,65.
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- De cliënt: de minst bestudeerde maar waarschijnlijk meest effectieve
factor bij therapie. Goed gefundeerde schattingen van het effect van
‘hoop’: d ≈ 0,85 en van invloed van externe factoren in het leven van de
cliënt: d ≈ 1,65 (Lambert, 1992).

5 Leentjebuur spelen bij psychotherapie: de tien geboden

Op basis van die meta-analyses in de psychotherapie die hierboven zijn samen-
gevat en waar Kader 1 nadere kwantitatieve onderbouwing voor geeft, en ander
degelijk onderzoek heb ik in mijn boek Relationele Coaching (De Haan, 2007) de
volgende ‘Tien Geboden’ geformuleerd voor de executive coach:

1 Eerst, niet schaden
Dit eerste gebod lijkt overbodig maar is dat wellicht toch niet, gelet op sommi-
ge berichten over dwalingen en misbruik bij executive coaching (Berglas, 2002).
Bovendien is aangetoond dat therapeutische methoden minder effect hebben
als ze niet worden ingezet als therapie maar om, bijvoorbeeld, samen tijd door
te brengen teneinde een ‘stationaire’ controlegroep te krijgen (zie Wampold, 
2001). In de geneeskunde leidt dit principe (primum non nocere) vaak tot de con-
clusie in dubio abstine. Oftewel: bij twijfel is het beter om niets te doen dan om
de patiënt mogelijk schade te berokkenen.

2 Heb vertrouwen
De coach die vasthoudt aan beproefde ethische principes en de cliënt oprecht
probeert te helpen, heeft een gerede kans daarin te slagen. Uit alle analyses
blijkt dat coachinginterventies zeer effectief zijn. U bent er niet per se beter in
dan andere coaches (ook al is de verleiding groot, in het isolement van het
coachinggesprek, om te denken van wel), maar u hebt een gerede kans om het
ongeveer even goed te doen als zij.

3 Pas uw gekozen methode met hart en ziel toe
Geen één methode is aantoonbaar beter dan de overige. Wél is echter aange-
toond dat de effectiviteit toeneemt als de coach uitdrukkelijk kiest voor een
bepaalde professionele aanpak waar de interventies aan worden ontleend. Mits
dit een oprechte keuze is, en bedoeld om de cliënt te helpen. Kortom: kies met
heel uw hart en ziel uw aanpak - maar denk niet dat deze intrinsiek superieur
is.

4 Geef uw cliënt hoop
Hoop is ontzettend belangrijk voor de effectiviteit van therapie (Lambert, 1992).
Daarom mag een coach niets doen waarmee de hoop van de cliënt wordt on-
dermijnd. De eerlijkste reactie op de twijfel van cliënten (‘Helpt mij dit?’, ‘Wat
heb ik aan vijf coachinggesprekken?’) is vermoedelijk ook meteen de slechtste:
‘Dat weet ik nog niet. Ik kan niet zeggen of u hierbij gebaat bent.’ Met zo’n
antwoord, hoe eerlijk en open ook, loopt u het risico die waardevolle hoop bij
de cliënt te ondermijnen. Houd liever de moed erin, ook voor uzelf, en zeg (wat
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ook juist is): ‘Coaching heeft veel mensen met vergelijkbare problemen gehol-
pen’ of ‘Ik verwacht dat we veel kunnen bereiken’.

5 Bezie de coachingsituatie vanuit de positie van uw cliënt
Alles wijst erop dat de effectiviteit van een coachingtraject vooral wordt be-
paald door de manier waarop de cliënt tegen dingen aankijkt. Het is dus be-
langrijk hoe de cliënt u ziet en de samenwerking met u ervaart. Vraag cliënten
daarom zo veel mogelijk u ‘feedback’ te geven.

6 Werk aan uw coachingrelatie
Behalve het probleem, de cliënt en diens problemen, of de cliënt en diens orga-
nisatie en hun problemen, gaat het bij coaching om de relatie. Een goede rela-
tie biedt meer kans op een verandering ten goede - zelfs al wordt het probleem
niet uitputtend besproken. Let dus goed op uw relatie en de kwaliteit van de
samenwerking met uw cliënt. Stel de relatie expliciet aan de orde als ze daar
sterker van kan worden. Vermijd interventies die de samenwerking met uw
cliënt nodeloos onder druk zetten.

7 Geen ‘klik’? Andere coach!
De samenwerkingsrelatie tussen coach en cliënt is één van de belangrijkste ge-
nerieke succesfactoren. Als deze niet goed is, lopen ook andere belangrijke suc-
cesfactoren gevaar, zoals de eerder genoemde verwachtingen van de cliënt. Bo-
vendien worden, evenals bij psychotherapie, de meeste resultaten doorgaans
behaald in de eerste paar gesprekken. Gaan uitgerekend die gesprekken niet
goed, win deze en de andere succesfactoren dan terug door een andere coach
in te schakelen. Luborsky (1976) bepleit om dat meteen te doen zodra het pro-
bleem evident wordt. Miller c.s. (2006) bereikten in de psychotherapie een hoge-
re effectscore door voortdurend te controleren hoe de samenwerking door de
cliënt werd ervaren en een andere therapeut aan te raden als de samenwer-
king niet optimaal verliep. Maar pas op: doorverwijzen naar een andere coach
zet de relatie altijd onder druk. De cliënt ervaart hierbij altijd een zekere mate
van afwijzing en verlies, ondanks het besef dat hij/zij beter met een ander ver-
der kan gaan. Wees dus voorzichtig, stel u behulpzaam op als u doorverwijst,
en houd u beschikbaar voor de cliënt, voor eventuele vragen en vervolgge-
sprekken.

8 Let goed op uzelf en uw gezondheid
Behalve het probleem, de cliënt, de organisatie en de relatie speelt bij coaching
ook uw eigen persoonlijkheid een rol, of in elk geval het beeld dat uw cliënt
daarvan heeft. Het is daarom nuttig om te weten hoe anderen u zien. Zorg er-
voor dat u gezien wordt als iemand die anderen op de een of andere manier
‘helpt’. Welke karaktertrekken hierbij horen is nog niet zo duidelijk, maar in
elk geval lijkt het te helpen wanneer een coach aantrekkelijk, kundig, even-
wichtig, gezond, gelukkig, invoelend, warm en betrouwbaar overkomt.

9 Wees open en onbevooroordeeld
Vooraf bedachte procedures en protocollen, vaak zorgvuldig gekozen, slimme
interventies, lijken het resultaat van coaching niet of nauwelijks positief te
bëınvloeden. Eerder het tegendeel. Effectiever lijkt de coach die de cliënt open,
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onbevooroordeeld en sympathiek tegemoet treedt - en dus meer aandacht
heeft voor de situatie van en de eigen relatie met de cliënt.

10 Maak u niet teveel zorgen over uw specifieke interventies
Volgens de meta-analyses (Wampold, 2001) zijn specifieke methoden en coach-
ingtechnieken veel minder relevant voor het uiteindelijke resultaat dan boven-
staande algemene succesfactoren. Er zijn zelfs sterke aanwijzingen dat speci-
fieke interventies volstrekt geen verschil maken. Cliënten die achteraf wordt
gevraagd naar de meest effectieve bestanddelen van hun therapeutisch traject
noemen zelden specifieke momenten of interventies, maar veeleer de persoon-
lijkheid van de therapeut of de kans om met een ondersteunend en begripvol
iemand te praten (zie bijvoorbeeld Tallman & Bohart, 1999). In mijn ervaring
maakt het besef dat specifieke dingen, die men zegt of doet, niet de doorslag
geven, een coach zelfverzekerder en ontspannener. Het is dan bijvoorbeeld
minder erg om specifieke opmerkingen uit eerdere gesprekken niet te onthou-
den. U leert vooral te kijken naar wat er hier en nu gebeurt in de coachingrela-
tie.

6 Het onderzoek kort samengevat: tijd voor een andere blik op coaching

Na bestudering van de meta-analyses in de psychotherapie, vind ik dat in veel
richtlijnen voor coaches te veel nadruk wordt gelegd op de coach, specifieke
coachinginterventies, structuur en methodieken. Dat geldt ook voor mijn
eigen eerdere boek Coachen met collega’s (De Haan & Burger, 2004). De recente
bevindingen in de psychotherapie zijn zowel ontnuchterend als leerzaam. Als
we deze bevindingen gebruiken als inspiratie in coaching, dan moeten we dui-
delijk minder nadruk leggen op onszelf als coach bij het coachen en in plaats
daarvan vooral leren te kijken naar onze relatie met de cliënt en wat daarin
gebeurt.

Coaching houdt vooral in dat de cliënt probeert zichzelf te begrijpen en te
veranderen. Dat kan de cliënt veel beter dan dat een coach iets direct kan be-
werkstelligen met een doordachte keuze aan interventies. De cliënt doet in fei-
te alles zelf. De coach helpt de cliënt alleen (soms) om de van nature aanwezige
capaciteiten bij zichzelf te herkennen en te activeren. We weten hoe belang-
rijk coaching kan zijn voor onze cliënten, en hoe effectief coachinggesprekken
kunnen zijn, maar laten we wel beseffen wie daarbij al het werk doet: de
cliënt!

7 De relationele benadering in executive coaching

Uit de genoemde Tien Geboden volgt een coachingaanpak die we relationale
coaching zouden moeten noemen, aansluitend bij een therapeutische traditie
in de psychoanalyse (zie bijvoorbeeld Mitchell, 1988). We vertrouwen er daarbij
op, dat de cliënt de bijdragen van de coach ten volle benut. Het belangrijkste
actieve ingrediënt dat de coach nog tijdens de gesprekken kan bëınvloeden,
om de uitkomst van coaching te optimaliseren, is de relatie met de cliënt.
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Van relationale coaching is dus sprake als de coach
1 probeert hetgeen de cliënt inbrengt te begrijpen vanuit de invalshoek van
de relaties rondom en binnen de casüıstiek. Alle inhoud van coaching kan ge-
zien worden als relationeel;
2 zich inspant om een zo sterk en productief mogelijke relatie op te bouwen.
De werkalliantie is het waard;
3 aandacht schenkt aan de zich ontwikkelende relatie als ‘spiegel’ van of
‘proeftuin’ voor andere relaties van de cliënt;
4 zich geen specifieke interventies ontzegt, noch in de aard noch in de volgor-
de van de eigen bijdragen. Als de coach vindt dat een bepaalde interventie past
bij de eigen persoonlijkheid, en er volledig achter kan staan, dan is die keuze
gerechtvaardigd.

Door deze combinatie van aandachtspunten van relationele coaching komen
de cliënt en de coachingrelatie (zoals deze zich van moment tot moment ont-
wikkelt) zo centraal mogelijk te staan in het coachinggesprek. Dit alles bete-
kent dat de relationele coach voortdurend aandacht heeft voor wat er gebeurt
in de relatie met de cliënt.

Een waarschuwing is hier echter wel op zijn plaats. De onderzoeksuitkom-
sten uit de meta-analyses geven geen aanleiding om een eclectisch, pluralis-
tisch of anderszins ‘nihilistisch’ standpunt in te nemen. De onderzoeksuit-
komsten laten zien dat de bestaande professionele benaderingen allemaal
even goed zijn. We kunnen daar echter niet uit afleiden dat we naar believen
benaderingen kunnen uitwisselen of combineren, noch dat we de benaderin-
gen zelf, en het belang daarvan, volledig mogen negeren. De effectiviteit van
coaching lijkt sterk te worden bepaald door de keuze en toepassing van een
voorkeursbenadering. Een eclectische, pluralistische of nihilistische coach zou
zich mijns inziens te vrij voelen om zonder veel overtuiging coachingaanpak-
ken, -methodes en -ideologieën te combineren. Zo’n coach loopt het risico de
ene na de andere willekeurige greep te doen, zonder zich kritisch af te vragen
hoe de eigen interventies passen in de eigen ideologie of het eigen begrip van
de doelstelling van deze relatie.
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