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11.6-6.
Twee versies van hetzelfde ge-
sprek: spannende momenten van
cliënten en coaches direct vergele-
ken
Dr. E. de Haan, C. Bertie, dr. A. Day en prof. C. Sills

- ‘Ik begrijp het niet, ik begrijp het gewoon niet.
Ik begrijp er helemaal niets van. Ik begrijp het gewoon niet.’
- ‘Wat is er aan de hand? Wat begrijp je niet?’
- ‘Ik heb nog nooit zo’n vreemd verhaal gehoord.’
- ‘Waarom vertel je het me niet?’

Openingswoorden Rashomon (1950), Akira Kurosawa
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1 Inleiding

Executive coaching - de professionele ontwikkeling van executives in gesprek-
ken onder vier ogen met een coach - is een discipline binnen het grotere vak-
gebied van de organisatieontwikkeling die zich betrekkelijk goed leent voor
onderzoek. Executive coachinggesprekken worden doorgaans expliciet en con-
tractueel aangegaan. Ze zijn zowel in tijd als ruimte afgebakend (vastgelegde
periode, gelijke tussenpozen, rustige en ongewijzigde ruimte, meest buiten de
organisatie van de cliënt, enz.). In de handboeken voor coaching wordt aange-
raden om de ruimte, waarin de gesprekken plaatsvinden, zo neutraal mogelijk
te houden, opgeruimd en comfortabel, zonder verstoring of afleiding (Hawkins
& Smith, 2006; Starr 2003). Coach en cliënt brengen doorgaans zo’n 10-20 uur in
dezelfde ruimte door en hebben daarbuiten bovendien sporadisch contact met
elkaar via e-mail en telefoon. De executive coach heeft doorgaans niet veel con-
tact met anderen in de organisatie van de cliënt, tenzij hij/zij in die organisatie
nog andere coachingcliënten heeft of wanneer de coaching deel uitmaakt van
een grootschaliger organisatieveranderingsopdracht. Deze betrekkelijke een-
voud en de bijbehorende eenheden van ruimte, tijd, actie en actoren scheppen
een betrekkelijk scherp afgebakend laboratorium waarin consulting-interven-
ties kunnen worden onderzocht. Dat maakt executive coaching uitermate inte-
ressant om te onderzoeken.

Om het effect en de bijdrage van executive coaching en andere organisatori-
sche consulting-interventies te kunnen doorgronden, is het niet voldoende om
alleen het uiteindelijke effect of de uiteindelijke uitkomst van die interventies
te bepalen. We moeten ons ook verdiepen in het adviesproces zelf en daar in-
zicht in krijgen, zowel vanuit het perspectief van de cliënt als dat van de coach.
Executive coaching is nog een jong vakgebied. Er zijn diverse onderzoeken ge-
daan naar het resultaat van coaching (bijvoorbeeld Ragins, Cotton & Miller, 
2000; Smither, London, Flautt, Vargas & Kucine, 2003; Evers, Brouwers & Tomic, 
2006), maar het aantal gedegen kwantitatieve onderzoekspublicaties is waar-
schijnlijk op de vingers van één hand te tellen. In de volgende recente over-
zichtsstudies wordt alles bij elkaar een twintigtal serieuze onderzoeksversla-
gen over de resultaten van coaching behandeld: Kampa-Kokesch & Anderson
(2001), Feldman & Lankau (2005), en Greif (2007). Ondanks al het baanbrekende
onderzoek van de afgelopen jaren kan het vakgebied nog steeds niet tippen
aan het aangrenzende en steviger gefundeerde terrein van de psychotherapie:
daar zijn honderden degelijke onderzoeksverslagen over beschikbaar (zie voor
een overzicht van het onderzoek naar de effecten van psychotherapie: Wam-
pold, 2001).

In dat klassieke uitkomstonderzoek wordt de gehele interventie geredu-
ceerd tot een enkel getal, of wellicht een aantal getallen, bijvoorbeeld gemid-
delden van psychometrische instrumenten van psychometrische tests. Op ba-
sis van onderzoek naar het resultaat kunnen echter geen uitspraken worden
gedaan over wat er zich binnen een coachingrelatie afspeelt: de vele gebaren
van een enkel gesprek, wat er allemaal wordt gezegd en alle individuele pogin-
gen om tot resultaat te komen - lees: de aspecten die samen de hele interventie
vormen. Onderzoek naar de einduitkomst kan ons hooguit op een statistische
manier vertellen hoe het totaal van al die gesprekken resulteert in een getal op
een Likert-schaal, en in het slechtste geval kan zelfs dat niet eens. Daarom wil-
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den wij onderzoeken hoe resultaat wordt bereikt in de coachinginterventie,
dat wil zeggen: binnen en tussen de afzonderlijke coachinggesprekken. Het
gaat dan om de zogeheten deeluitkomsten (Rice & Greenberg, 1984): de resultaten
van afzonderlijke coachingmomenten of -gesprekken.

Zoals gezegd, het coachingproces is minder eenvoudig te onderzoeken dan
het resultaat van coaching. Als de hele coachingrelatie wordt gereduceerd tot
één of enkele kwantificeerbare uitkomsten (dat wil zeggen, een score van de
coach, de cliënt, de directe chef van de cliënt, een onafhankelijk waarnemer,
enz.), dan kan die variabele (of kunnen die paar variabelen) eenduidig en speci-
fiek worden gedefinieerd; wordt echter het proces onderzocht, dan moet er re-
kening worden gehouden met allerlei verschillende ‘deeluitkomsten’ (Rice &
Greenberg, 1984). Daar komt nog bij dat onderzoek naar een lopend proces van
invloed is op datzelfde proces; dit maakt dat onderzoek nog lastiger.

Er kleven dus de nodige problemen aan een onderzoek naar het proces van
executive coaching. Toch is het cruciaal voor coaches om beter te begrijpen
wat er in hun gesprekken gebeurt; waar de beide gesprekspartners op letten;
en wat ieder van hen met het gesprek denkt te bereiken. In dit hoofdstuk wor-
den enkele voorlopige antwoorden geformuleerd op de volgende centrale on-
derzoeksvragen.
1 Wat is het karakter van de ‘spannende momenten’ die cliënten en coaches
direct na afloop van hun gezamenlijke gesprek benoemen?
2 Waarin, en in hoeverre, verschillen de verhalen van de coaches en hun
cliënten van elkaar?
3 Hoe valt de vergelijking uit van deze nieuwe steekproef - ‘spannende mo-
menten’ die direct na afloop van een gesprek zijn verzameld - met de bevindin-
gen uit eerder onderzoek?

In de bestaande literatuur over executive coaching is, voor zover wij hebben
kunnen nagaan, geen onderzoek te vinden waarin de ervaringen van coaches
en cliënten met elkaar worden vergeleken. In de psychotherapie zijn echter
wel belangrijke initiatieven in die richting ondernomen. Toegegeven, de psy-
chotherapie is een vakgebied met geheel eigen beroepskwalificaties, een ande-
re aanpak en een andere kennisgrondslag (Spinelli, 2008). Zowel bij executive
coaching als bij psychotherapie wordt er echter een gesprek onder vier ogen
gevoerd met iemand die resultaatgericht professionele bijstand verleent. Gelet
op die overeenkomst is het gerechtvaardigd om kennis te willen nemen van de
uitkomsten van soortgelijk onderzoek met betrekking tot de andere discipline.
Bekend is het verslag van Yalom & Elkin (1974) van hun gezamenlijke therapeu-
tische traject van 2 jaar. Hun publicatie verschaft ons van zo’n 75 gesprekken
een verslag uit de eerste hand van zowel de therapeut als de cliënt; deze versla-
gen zijn kort na ieder gesprek en onafhankelijk van elkaar opgesteld. Feifel &
Eells (1964) is een van de allereerste verslagen van deeluitkomsten van therapie
op grond van verslagen van zowel patiënten als therapeuten. Feifel & Eells mel-
den in hun overzichtsstudie een ‘interessant contrast: de patiënten benadruk-
ten vooral de nieuwe inzichten die zij hadden opgedaan, de therapeuten voor-
al symptoomverlichting en vormen van gedrag’ (Feifel & Eells, 1964, p. 317). In
een uitgebreider onderzoek waarin verslagen van patiënten en therapeuten
van afzonderlijke gesprekken met elkaar werden vergeleken (Orlinsky & Ho-
ward, 1975), ‘vonden zowel de patiënten als de therapeuten dat inzicht en het
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oplossen van problemen voor de patiënten het belangrijkste doel waren, met
symptoomverlichting als een belangrijk maar secundair doel’ (p. 66). Stiles
(1980) voerde een direct vergelijkend onderzoek uit van gesprekken aan de hand
van scores die cliënten en therapeuten gaven aan hun gezamenlijke gesprek-
ken. Door de beoordelingen te correleren, kon hij laten zien dat de positieve
indrukken van de cliënten sterk verband hielden met de mate waarin de ge-
sprekken in de beleving van de cliënt ‘prettig/gemakkelijk’ waren verlopen,
terwijl de positieve indrukken van de therapeuten verband hielden met de
door hen beleefde ‘diepte/waarde’ van de gesprekken. Over het geheel geno-
men stemden cliënten en therapeuten echter met elkaar overeen in hun karak-
terisering van de gesprekken. Caskey, Barker & Elliott (1984) groeven nog dieper
en vergeleken hoe patiënten en therapeuten vooraf geselecteerde individuele
reacties van de therapeut beleefden; ook zij constateerden een redelijke mate
van overeenstemming tussen patiënten en therapeuten over zowel het effect
als de intenties van de therapeut.

Bijzonder relevant vanuit het perspectief van de onderhavige studie is het
direct vergelijkende onderzoek van spannende momenten bij therapie van Lle-
welyn (1988). Zij interviewde 40 patiënt-therapeutparen en verzamelde 1076

‘spannende gebeurtenissen’ (zowel behulpzaam als niet behulpzaam) uit 399

gesprekken (gemiddeld 2,7 per gesprek). Zij constateerde significante verschil-
len tussen de keuze en de beschrijving van de gebeurtenissen uit de mond van
de therapeuten respectievelijk de patiënten. Deze verschillen bleken groter te
zijn in die gevallen waarin het resultaat van de psychotherapie relatief minder
behulpzaam was. Llewelyn gebruikte de taxonomie van Elliott (1985) om de ge-
beurtenissen te classificeren, en constateerde dat:
- patiënten vooral ‘geruststelling/verlichting’ en ‘oplossingen voor proble-
men’ belangrijk vonden, terwijl
- therapeuten vooral ‘opdoen van cognitief/affectief inzicht’ belangrijk von-
den, en
- zowel patiënten als therapeuten ‘persoonlijk contact’ belangrijk vonden.

Llewelyn (1988) concludeert dat patiënten vooral streven naar oplossingen voor
hun problemen en dat zij advies en oplossingen ook belangrijk vinden, mits zij
het gevoel hebben dat zij die kunnen afwijzen als zij dat willen. Therapeuten,
daarentegen, lijken eerder gëınteresseerd te zijn in de etiologie van de proble-
men en de transformatie die mogelijk wordt gemaakt door het inzicht dat de
patiënt opdoet.

In eerder onderzoek naar spannende momenten in coachinggesprekken is
een verhalende en terugblikkende benadering gehanteerd. De Haan e.a. (2006a, 
2006b, 2009, 2010) vroegen drie groepen coaches en een groep cliënten van execu-
tive coaches een beknopte beschrijving te geven van één spannend moment (een
opwindend, moeilijk of belangrijk moment) uit hun coachingtrajecten. Zie ta-
bel 1 voor een beknopt overzicht van alle vijf onderzoeken naar spannende mo-
menten bij executive coaching sinds 2002.

De vijf datasets van Beschrijvingen van Spannende Momenten die wij in de pe-
riode 2002-2009 hebben verzameld. NB: het aantal spannende momenten in het
gepubliceerde eerste onderzoek (De Haan, 2006a) is lager dan hier (56) doordat
we deze dataset na die publicatie hebben uitgebreid.



11.6 LEREN VAN INDIVIDUEN/
WERKBEGELEIDING

11.6 - 6.06 Handboek Effectief Opleiden 53 /134 september 2010

Data-set Wie leverden de beschrijvin-
gen aan?

Aantal beschrij-
vingen van span-
nende momenten

Hoofdconclusies Publicatie

1 Onervaren executive
coaches: driekwart inter-
ne en externe adviseurs
die recentelijk een een-
jarige opleiding in orga-
nisatieadvisering
hadden afgerond en een
kwart onafhankelijke
coaches

80 Alle spannende momen-
ten werden herkend als
momenten van twijfel bij
de coach. Spannende
momenten werden ge-
zien als belangrijke in-
formatiebronnen en
mogelijke doorbraakmo-
menten.

De Haan
(2006a)

2 Ervaren executive
coaches met minstens
acht jaar ervaring

78 Alle spannende momen-
ten konden worden uit-
gedrukt als momenten
van spanning bij
coaches, waarin zij veel-
vuldig worstelen met
hun eigen aanpak en
cliëntrelaties.

De Haan
(2006b)

3 Zeer ervaren executive
coaches (gemiddeld 11,3
jaar ervaring)

49 Een ervaren verstoring in
de relatie (bijv. misver-
standen, irritatie, con-
tractwijzigingen en
doorverwijzingen) werd
rond ieder spannend
moment geconstateerd.
Doorslaggevend voor de
heling van die versto-
ring was of er na het
spannende moment ge-
meenschappelijke reflec-
tie mogelijk was.

De Haan e.a.
(2009)

4 Cliënten van executive
coaching

59 Cliënten melden dat zij
het meest hadden aan
nieuw besef en nieuwe
inzichten opgedaan door
de coachinggesprekken.

De Haan e.a.
(2010)

5 Ervaren coaches en hun
cliënten

86 Zowel coaches als cliën-
ten melden nieuw besef
en nieuwe inzichten als
het belangrijkste in hun
directe ervaring van
coaching; zij zijn het bo-
vendien vergaand met
elkaar eens over de spe-
cifieke momenten die
spannend waren in het
gesprek, en waarom ze
dat waren.

Het onderha-
vige onder-
zoek.
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Het tot nog toe uitgevoerde onderzoek heeft tamelijk uiteenlopend materiaal
opgeleverd: coaches en cliënten gaven beschrijvingen die duidelijk van elkaar
verschilden en zij benadrukten in hun beschrijvingen verschillende aspecten
(zie De Haan e.a., 2009). De uitkomsten van het eerdere onderzoek vormden de
aanleiding tot het onderhavige onderzoek: een direct vergelijkende studie ten-
einde enkele van die verschillen te onderzoeken en te verklaren, en tevens de
conclusies die in de eerdere publicaties werden gepresenteerd te toetsen aan
de hand van een nieuwe dataset. Directe vergelijking van de ervaringen pal na
het gesprek is natuurlijk niet mogelijk zonder expliciet in te grijpen in de be-
treffende coachinggesprekken Om die bemoeienis zo veel mogelijk te beper-
ken, werden coach en cliënt slechts één keer gëınterviewd, pal na afloop van
een van hun gesprekken samen. De logistiek was echter niet de enige complica-
tie. Er werden ook mogelijke relationele problemen voorzien; het onderzoek
dringt zich immers op aan zeer gevoelige, persoonlijke en vertrouwelijke rela-
ties. Elton Wilson en Syme hebben de risico’s van dergelijk onderzoek in hun
boek Objectives and Outcomes (2006; pagina 82) als volgt verwoord: ‘Het is een
uiterst omstreden aanpak om de cliënt naar zijn mening te vragen. Therapeu-
ten wijzen al gauw op het risico dat de relatie er door ondermijnd wordt of,
omgekeerd, dat de onderzoeksinterventie van invloed zal zijn op de over-
dracht. Ook is het denkbaar dat de cliënt de therapeut wil plezieren of loven of
misschien zelfs in bedekte termen wil afvallen. Omgekeerd kunnen de waarne-
mingen van de therapeut sterk bëınvloed zijn door vooronderstellingen en een
defensieve behoefte om het belang van de eigen rol of de effectiviteit van de
eigen theoretische en methodologische aanpak te demonstreren.’ Dit alles kan
ook van toepassing zijn wanneer men coaches en hun cliënten gedurende hun
coachingtraject naar hun bevindingen vraagt. Het ligt voor de hand om te ver-
onderstellen dat hun verhalen over de spannende momenten in het meest re-
cente gesprek gekleurd zullen zijn door tal van aspecten: hun kijk op de al-
gehele kwaliteit van de samenwerking en de relatie; hun vermoeden over het-
geen waar wij als onderzoekers naar zoeken; en zelfs hun perceptie van ons als
onderzoekers en ons instituut.

Net als bij De Haan e.a. (2009) was de belangrijkste hypothese in het onderha-
vige onderzoek dat een cliënt en een coach ieder een andere invalshoek heb-
ben, zoals het onderzoek naar spannende momenten in de psychotherapie
lijkt aan te tonen (zie bijvoorbeeld Caskey e.a., 1984; en Llewelyn, 1988). We had-
den niet alleen aanzienlijke verschillen verwacht in de gespreksmomenten
waar coach respectievelijk cliënt naar zou verwijzen, maar ook in de accenten
die zij zouden leggen in hun beschrijvingen van die momenten. Tot onze ver-
rassing bleken de data ontleend aan cliënten respectievelijk coaches in het on-
derhavige onderzoek echter zeer vergelijkbaar te zijn. In meer dan 50 procent
van de gevallen beschreven coach en cliënt hetzelfde moment, dezelfde ge-
beurtenis of hetzelfde thema. Bovendien bleek er een substantiële overeen-
stemming te zijn in de aspecten die coaches en hun cliënten benadrukten.

2 Methode

Wij hebben er sinds 2002 voor gekozen om het effect van executive coaching te
onderzoeken aan de hand van zogeheten ‘beschrijvingen van spannende mo-
menten’. Dit is een methodologische benadering vergelijkbaar met die van
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Flannagan (1954), Elliott e.a. (1985) en Llewelyn (1988). Spannende momenten wor-
den na het coachinggesprek herinnerd als opwindende, moeilijke en/of belang-
rijke momenten. Ze kunnen worden gezien als een afspiegeling van de veran-
dering die zich in het gesprek voltrekt door middel van executive coaching.
Aan de hand van de beschrijvingen kunnen patronen worden geanalyseerd, zo-
wel kwalitatief als kwantitatief. Bovendien maken de beschrijvingen het moge-
lijk om verschillende datasets met elkaar te vergelijken. Het onderhavige on-
derzoek moest een vergelijking mogelijk maken met eerder onderzoek naar
spannende momenten in executive-coachinggesprekken. Daarom werd een si-
tuatie gecreëerd, waarin de percepties van cliënten en coaches omtrent de
spannende momenten in hun gesprek zo veel mogelijk direct met elkaar kon-
den worden vergeleken, en waarbij vertekeningen vanuit de werking van het
geheugen (Goodman, Magnussen, Andersson, Endestad, L¢kke en Mostue, 2006)
zo veel mogelijk beperkt werden door de beschrijvingen van de spannende mo-
menten zo snel mogelijk na het gesprek te verzamelen. We benaderden recht-
streeks en persoonlijk een twintigtal executive coaches die wij kennen. Met
veertien van hen spraken wij af dat zij met ons zouden samenwerken in dit
onderzoeksprogramma. Ieder van deze coaches was bereid zich te laten inter-
viewen en koos een cliënt uit die ook werd gëınterviewd; de interviews vonden
pal na hun gezamenlijke coachinggesprek plaats en duurden ten hoogste een
halfuur. Twee van de veertien coaches droegen twee cliëntgesprekken aan, één
van hen zeven (allemaal verschillende cliënten). De coach die zeven gesprek-
ken met cliënten inbracht, maakte zelf geen keuze; zij verzocht simpelweg al
haar cliënten bij een bepaalde organisatie om deel te nemen. Alle interviews
werden opgenomen. In één geval functioneerde de opnameapparatuur echter
niet, zodat de gegevens uit dat gesprek niet konden worden gebruikt. Uiteinde-
lijk besloeg de steekproef 21 coachinggesprekken die samen 42 opgenomen in-
terviews opleverden.

Twee van de veertien coaches die deelnamen aan het onderzoek waren een
medewerker van Ashridge; vijf van hen waren aan Ashridge gelieerde coaches
die veel executive coaching doen voor Ashridge; drie kwamen er uit ons brede-
re netwerk; en vier zaten in het tweede jaar van hun MSc-opleiding Executive
Coaching aan Ashridge. Negen van de coaches zijn geaccrediteerd door Ashrid-
ge en alle coaches hadden meer dan twee jaar ervaring als executive coach; de
gemiddelde ervaring bedroeg ruim tien jaar. De coaches selecteerden de cliënt,
het coachinggesprek en de dag waarop het interview zou plaatsvinden; de on-
derzoekers voegden zich zo veel mogelijk naar hun wensen en voorkeuren. De
groep deelnemende coaches bestond uit drie mannen en elf vrouwen. De groep
van 21 deelnemende cliënten bestond uit zes vrouwen en vijftien mannen. De
meeste cliënten en coaches waren Brits/Iers; er was één Israëlische en één Au-
stralische coach en één Zuid-Afrikaanse cliënt. Gemiddeld hadden de coach en
de cliënt al 5,4 gesprekken met elkaar gevoerd; het laagste aantal was 2, het
hoogste 15. Gemiddeld hadden de coach en de cliënt bijna tien maanden met
elkaar gewerkt.

Voortschrijdend inzicht in de loop der jaren omtrent spannende momenten
in executive coaching deed de auteurs besluiten om zelf geen deel te nemen
aan het onderzoek: niet als coach, niet als cliënt, en zelfs niet als interviewer.
Twee MSc-studenten in Organisational Behaviour aan Birkbeck University,
Heather Reekie en Monica Stroink, werden bereid gevonden om alle interviews
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af te nemen, materiaal verzamelend voor hun eigen Master-scripties. Alle in-
terviews werden afgenomen in een besloten ruimte, meestal dicht bij de loca-
tie waar het coachinggesprek had plaatsgevonden. Sommige interviews wer-
den telefonisch afgenomen. De interviews met de cliënt en de coach werden zo
veel mogelijk niet door dezelfde student afgenomen teneinde eventuele voor-
oordelen van de kant van de interviewer zo veel mogelijk uit te sluiten. Deze
aanpak bleek in drie gevallen logistiek niet mogelijk te zijn. Dit kwam vooral
doordat de cliënt en de coach steeds was toegezegd dat zij pal na hun onderlin-
ge coachinggesprek zouden worden gëınterviewd, om geheugenverlies zo veel
mogelijk te beperken. In enkele gevallen was één van de studenten niet be-
schikbaar vlak na het gesprek en dus moesten vier cliëntinterviews (oftewel
ongeveer 10 procent van de totale steekproef) uiteindelijk worden afgenomen
door een van de auteurs.

Er deden zich onverwacht logistieke problemen voor doordat voor elk paar
interviews twee verschillende onderzoekers zich op een bepaald tijdstip op een
bepaalde plek moesten melden of ernaar toe moesten bellen. Dit betekende
soms dat er een tweede gespreksruimte moest worden geregeld. Ook al was de
logistiek wél onder controle, de gëınterviewden moesten hoe dan ook meteen
na een vermoedelijk intensief en uitputtend coachinggesprek allerlei specifie-
ke vragen beantwoorden. Uiteindelijk vonden er niettemin 42 interviews met
cliënten en coaches plaats kort na hun onderlinge coachinggesprek. Deze 42

interviews leverden samen 86 beschrijvingen op van spannende momenten.
Alle interviews waren op dezelfde wijze gestructureerd en ze werden alle-

maal uitgeschreven (behalve één). De gëınterviewden kregen de volgende
hoofdvragen voorgelegd over de spannende momenten in het gesprek dat zij
pal voor het interview hadden gevoerd.
1 Als u terugkijkt op het gesprek, dat u zojuist met elkaar hebt gehad, wat
was dan volgens u het bij uitstek belangrijke, cruciale of spannende moment -
of wat waren bij uitstek belangrijke, cruciale of spannende momenten? Wat
gebeurde er? Kunt u het moment, of de momenten, in het kort beschrijven?
2 Waarom vindt u dit een spannend moment?
3 Wat was uw rol in dat moment?
4 Wat was de rol van uw gesprekspartner in dat moment?
5 Hoe denkt u dat dit moment van invloed zal zijn op de toekomst? (Dat wil
zeggen, de toekomst van deze gesprekken of wat u overhoudt aan de coaching.)

Op deze manier wisten de interviewers 86 spannende momenten uit 21 gesprek-
ken te destilleren, een gemiddelde van net iets meer dan 2 per interview en 4,1
per coachinggesprek. Precies de helft (43) van deze momenten werd opgete-
kend uit de mond van cliënten, de overige 43 werden opgetekend uit die van de
coaches. In dit hoofdstuk bespreken wij de beschrijvingen van spannende mo-
menten zoals wij er kennis van hebben genomen door middel van de transcrip-
ties van de interviews. Wij baseren ons daarbij vooral op de antwoorden op de
hiervoorgenoemde vragen 1 en 2; in sommige gevallen hebben wij ook gege-
vens geput uit de antwoorden op de overige vragen, indien dit meer duidelijk-
heid schiep.
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Op basis van deze dataset verliep het onderzoek verder als volgt.
1 Aan de hand van grounded theory (Corbin & Strauss, 1990) formuleerden we
dertig beknopte codes om de cruciale aspecten van een spannend moment te
benoemen.
2 Vijf leden van het onderzoeksteam (de vier auteurs en een van de MSc-stu-
denten) codeerden de dataset door aan ieder spannend moment naar eigen in-
zicht een of meer van deze codes toe te kennen. De vier coderingen werden
gecheckt voor consistentie tussen de codeerders, en op grond van de frequen-
tie waarmee de codes voorkwamen werden de eerste conclusies getrokken.
3 Aan de hand van dezelfde methode van grounded theory werd vervolgens
een veel kleinere set van twaalf verschillende en onderling niet overlappende
codes samengesteld waarmee zowel het onderhavige gegevensbestand als de
vier eerdere datasets konden worden gecodeerd (De Haan 2006a, 2006b, 2009 en 
2010).
4 Alle 5 verzamelingen van spannende momenten, die samen in totaal 352

spannende momenten omvatten, werden volgens een ‘sort method’ (slechts 1
code per spannend moment) met behulp van de nieuwe codes gecodeerd door 2
van de auteurs (CB en EH) en door een buitenstaander, een collega die niet eer-
der bij dit onderzoek betrokken was (AC).

3 Uitkomsten

3.1 EERSTE INDRUKKEN BIJ HET DOORLEZEN VAN DE DATASET

In de nieuwe beschrijvingen van spannende momenten, door coaches en hun
cliënten, vallen de volgende aspecten het meest op.
- Cliënten noch coaches hadden enige moeite om belangrijke of spannende
momenten te benoemen. In tegenstelling tot eerder onderzoek naar de erva-
ringen van cliënten van coaching (De Haan e.a., 2010) waren er geen ‘nee’-ant-
woorden. Er werd in elk interview minstens één beschrijving van een span-
nend moment opgetekend, en het totale aantal beschrijvingen van spannende
momenten die de cliënten aanboden komt precies overeen met het aantal dat
werd aangeboden door de coaches (43, oftewel gemiddeld 2,05 beschrijvingen
van spannende momenten per interview). Eén cliënt zei echter: ‘Er is niet echt
iets wat eruit springt, het is natuurlijk altijd een tamelijk informeel gesprek -
volgens mij is het belangrijkste altijd dat je heel erg uitgedaagd wordt, het
dwingt je intens naar jezelf te kijken.’ Vervolgens benoemde hij toch een span-
nend moment.
- In bijna alle beschrijvingen stond de cliënt steeds duidelijk centraal: slechts 
1 van de 43 beschrijvingen van coaches handelt uitsluitend over het denkproces
bij de coach (maar ook in deze beschrijving wordt 3 keer met naam naar de
cliënt verwezen) en slechts 1 cliënt beschreef uitsluitend wat de coach deed. In 
53 procent van de beschrijvingen van de coaches verwijst de coach naar zichzelf
en zijn/haar interventie, en in 44 procent van de beschrijvingen van de cliënten
wordt expliciet verwezen naar de coach en wat deze had gedaan.
- Uit de codering van de inhoud van de spannende momenten met behulp
van dertig codes vergelijkbaar aan die welke zijn gebruikt door De Haan e.a. (in
voorbereiding) bleek opnieuw dat de codes voor nieuw inzicht (zowel over pro-
blemen als de eigen persoon) en specifiek gedrag van de coach (zowel directie-
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ve als faciliterende interventies) het meeste voorkwamen. Samen vertegen-
woordigen deze vier codes (op een totaal van dertig codes) bijna vijftig procent
van de gecodeerde inhoud. Als de beschrijvingen door de cliënt en de coach
met elkaar worden vergeleken, dan blijken twee clusters van codes vrijwel uit-
sluitend toepasbaar op beschrijvingen door coaches: (1) emotionele reacties van
de coach, met vijf verschillende codes, maar deze beslaan slechts zes procent
van de inhoud; en (2) fysiologische reacties van de cliënt (zoals lichaamstaal,
fysieke spanning en ademhaling), één enkele code die twee procent van de in-
houd besloeg.
- Veel cliënten en coaches beschrijven hetzelfde moment of dezelfde situatie,
en bovendien in vergelijkbare bewoordingen. Van de 86 beschrijvingen van
spannende momenten handelden er 46 (53 procent) duidelijk over een moment
dat of gebeurtenis die ook door de andere gesprekspartner werd genoemd
(voorbeelden hiervan zijn de paren 9-10 en 51-52 hierna).
- De beschrijvingen hebben een verhalend karakter en kwamen op alle vier
auteurs over als minder spannend of intrigerend dan die welke in eerder on-
derzoek waren verzameld. De momenten lijken minder riskant te zijn of lijken
minder directe consequenties te hebben. Tegelijkertijd kunnen ze worden be-
schouwd als een illustratie van het reguliere, behulpzame en praktische karak-
ter van ‘dagelijkse coaching’ zoals wij die ook ervaren.
- De aard van de beschrijvingen is over het algemeen positief en constructief;
slechts één van de beschreven spannende momenten betrof een verstoring van
de relatie (zie spannend moment 4co13 hierna en vergelijk dit met Day e.a., 2008,
die in de meeste beschrijvingen van spannende momenten aanwijzingen von-
den van verstoringen van de relatie. We kunnen de vorige en deze conclusie
aldus samenvatten: spanning, conflict en heftige emotie lijken in de nieuwe
dataset te onbreken. Er zijn drie gevallen waarin de cliënt belangstelling toont
in de coach; zie bijvoorbeeld spannend moment 8cl30 hierna. We veronderstel-
den dat dit ten dele het gevolg was van een impliciete psychologische afspraak
tussen de deelnemers, en tussen de deelnemers en ons, om zich waarderend en
vriendelijk op te stellen tegenover elkaar, hetgeen weer een uitvloeisel kan
zijn van het feit dat de gëınterviewden waren geselecteerd en dat het steeds
ging om actieve relaties.
- De enige verschillen die in eerste instantie werden geconstateerd tussen de
verhalen van de cliënten en die van de coaches waren dat de coaches hun eigen
handelen sterker benadrukten en dat zij meer jargon en psychologische be-
grippen gebruikten om te beschrijven wat er in het gesprek met hun cliënt was
voorgevallen. Dit deed ons weer denken aan de opmerking van Yalom (Yalom &
Elkin, 1974; p. 79) dat zijn eigen waarnemingen academischer klonken dan het
geschreven commentaar van zijn cliënt.
- We telden een groot aantal momenten (17 van de 43) waarin de coach ver-
wees naar de fysiologische reacties van de cliënt (fronsen, houding, aanteke-
ning maken, fysieke spanning, ademhaling, enz.), zie bijvoorbeeld de schetsen 
3co9 en 5co17 hierna, terwijl geen van de cliënten dergelijke aspecten noemde.

3.2 ENKELE SCHETSEN UIT DE 86 GEREGISTREERDE SPANNENDE MOMENTEN

Om de lezer iets meer in te voeren in het volledige gegevensbestand hebben we
uit de 86 beschrijvingen van spannende momenten 15 schetsen gekozen. We
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hebben deze selectie weloverwogen gemaakt om een indruk te geven van de
verscheidenheid van de data en tevens om twee gevallen te laten zien waarin
de coach en de cliënt hetzelfde moment in het gesprek benoemen (de paren 3co
9-3cl10 en 14co51-14cl52). In plaats van een willekeurige selectie te geven, hebben
we bewust gekozen voor een zinvoller en intrigerender scala van schetsen. De
schetsen zijn genummerd conform de chronologische rangschikking van de in-
terviews, te weten: gespreksnummer, ‘co’ voor ‘coachmoment’ en ‘cl’ voor
‘cliëntmoment’, en dan het volgnummer voor het spannende moment. We
hebben deze fragmenten niet geredigeerd. Ze tellen in totaal slechts 1285 woor-
den; het volledige gegevensbestand telt er ruim 27.000.

(1cl2) ‘Ik denk dat het voor mij eigenlijk komt doordat we erover praten, dat ik
me dan realiseer dat er iets is wat ik moet doen. Het is een soort proces om me
te laten zien dat, zeg maar, hé wacht even, hier is iets wat ik moet doen dat, zeg
maar, je anders niet zou doen. Dus wat mij, zeg maar, helpt me te realiseren,
dat is het moment waarop mijn lampjes gaan branden, zo van, hé, wacht even,
waarom heb ik hier niet over nagedacht?’

(1cl4) ‘Dus het gevoel is voor mij in feite een soort ... een punt waarop ik besef
dat er iets is wat moet gebeuren. Het wordt als het ware belicht. Het is bijna
een gevoel van verbazing en een besef dat er iets is wat ik kan zien, wat ik eerst
gewoon niet kon.’

(3co9) ‘En dat was de omslag, denk ik, toen hij inzag dat hij het ene kon gebrui-
ken om het andere te doen. Hij denkt uitermate lineair. En hij dacht de hele
tijd ik moet de projecten doen, ik moet me meer open stellen, maar in feite
door die twee aan elkaar te koppelen ging hij inzien dat ... ik denk dat hij besef-
te in wezen kan ik het allebei doen en het een helpt het ander. En dat was ... dat
was ... cruciaal denk ik. Het was ten dele zijn, eh, ... hij was zich duidelijk iets
voor de geest aan het halen zoals hij daar in gedachten verzonken zat, en naar
het plafond staarde. Dus, eh, ... en toen was het even stil, en daarna zei hij ‘eh,
tja, zo had ik het niet bekeken.’ Hmmm, wat zei hij nog meer? ‘‘Ik geloof dat ik
een brug over ben gegaan’’, dat is wat hij zei.’

(3cl10) ‘Ik heb het opgeschreven als een actiepunt, zo ga ik wel met dat soort
dingen om. Het is omdat het ... ik zie het alsof mijn ogen zijn geopend voor een
blinde vlek, het is achteraf makkelijk gezegd dat dit een goede benadering was,
maar vóór het gesprek of vóór vandaag zou ik er niet op gekomen zijn om te
proberen het project juist op die manier aan te pakken. Het is dus een verande-
ring in de aanpak ten opzichte van wat ik anders zou hebben gedaan.’

(4co13) ‘Hij vroeg me om een probleem buiten de coachingrelatie aan te kaar-
ten. Eh, zeg maar, om te laten zien dat ik met hem als het ware een soort
woordkeus was overeengekomen dat hij ... dat hij zich er in kon vinden als ik,
zeg maar, probeerde ervoor te zorgen dat de organisatie op iets werd gewezen
wat hij belangrijk vond. Dat was dus een tamelijk belangrijk ... eh, interessant
deel van het gesprek. Eh, nou ja, dit probleem ging over de chef van deze per-
soon ... eh, en de chef van deze persoon ... eh, wordt gecoacht door, eh, een van
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mijn collega’s ... dus het was als het ware ‘‘kun jij niet jouw invloed bij die an-
dere coach aanwenden?’’’

(5co17) ‘Eh, hij begon aantekeningen te maken ... hij begon zelfs aantekeningen
te maken en ging er steeds geestdriftiger over praten.’

(5co19) ‘Dat hij op mijn notitieblok begon te tekenen. En hij klonk meer volwas-
sen over zijn vergadering. De vergaderingen die hij leidde. Dat was zijn verga-
dering. De grote cirkel was zijn vergadering.’

(6co23) ‘Hij leunde achterover en dacht erover na zonder zich aangevallen te
voelen.’

(8cl30) ‘Ik denk dat het spannende moment kan zijn geweest toen ik hem vroeg
wat hij vond van wat wij tot nu toe samen hadden gedaan en hij zei dat hij blij
was dat het verslag dat hij had gemaakt tot een aanzienlijke verandering en
efficiëntie had geleid en dat leek hem enige voldoening te bezorgen. (...) Ik denk
dat het goed was om te horen dat het hem zelf enige voldoening had gegeven
en voelde dat ... dat hij enige voldoening had geput uit het feit dat hij iets had
bereikt.’

(9cl32) ‘Het is een open deur, maar ik zag het niet, ik had het gewoon voor het
grijpen.’

(14co51) ‘Het was wat vreemd zoals we begonnen omdat hij dacht dat hij mij wat
informatie had gestuurd en ik ... ik heb mijn zaakjes op een rijtje, weet je ... ik
wist dat ik dacht, ik heb echt al mijn e-mails gecheckt maar ik herinner me
niet wat je me hebt gestuurd, en ik zocht, ik weet zeker dat ik alles had uitge-
print wat mensen me hadden toegestuurd. Dus wij waren twintig minuten aan
het zoeken om te zien of we die informatie konden vinden. Dus het is, zeg
maar, eh, het voelde als een vreemde start van het gesprek en ik zei tegen hem
dat aangezien we de informatie niet hebben kun je me dan vertellen wat jij
belangrijk vond en wat je had opgeschreven en dan kunnen we dat hier en nu
benoemen. (...) Hij vindt het dus echt heel belangrijk hoe hij overkomt en, nog-
maals, dat hij heel professioneel is, doet wat hij moet doen, zeg maar, doet wat
hij zegt te zullen doen. Dus het was een heel ... ik was me er echt van bewust
hoe ik verslingerd raakte aan, nou ja, ik heb de informatie niet, weet je, we
kijken op computers, ik was in mijn Blackberry aan het kijken en dacht dit is
echt bizar want we hebben het niet nodig. Dus het was deze vreemde start voor
hem (...) Het zegt echt wat over hoe hij dingen gedaan wil hebben en goed voor
elkaar wil hebben en dat het goed overkomt op andere mensen. Dat vindt hij
echt heel, heel belangrijk. Eh, dus dingen die daarmee te maken hebben.’

(14cl52) ‘Het is belangrijk dat we het vandaag oplosten, die verwarring die we
aan het begin hadden, zodat we wisten hoe we verder zouden gaan. Dat was
belangrijk en ik moet zeggen binnen twee à drie minuten hadden we het opge-
lost. We beseften dat er iets mis was gegaan en spraken af wat we eraan moes-
ten doen en het was heel gemakkelijk opgelost. Er was helemaal geen botsing,
denk dat niet, alleen maar een verwarring maar met wat onderhandelings-
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vaardigheden van ons allebei konden we het oplossen, dus behalve die vijf mi-
nuten hebben we het gesprek van anderhalf uur hier verder niet aan besteed,
dus het was heel belangrijk dat we het erover konden hebben om de situatie te
herstellen.’

(21cl83) ‘Het was echt de karakterisering. Het was gewoon zoiets snap ik hele-
maal. Ik heb hier lang over zitten denken, zitten reflecteren, op verschillende
niveaus. Soms heb je van die momenten dat je je iets realiseert, je vergeet ze en
als je er dan aan wordt herinnerd wordt het niet alleen duidelijk maar stelt het
degene die gecoacht wordt ook gerust.’

(21co84) ‘Ik vermoed dat het waarschijnlijk belangrijker was voor mijn cliënt
dan voor mij. Hij kan het je zelf vertellen maar volgens mij was dit nieuwe en
interessante informatie die hem behoorlijk intrigeerde.’

(21co86) ‘Ik was verbaasd. Dus kennelijk lette ik op mijn eigen reacties en mijn
eigen reacties waren, nou, dat voelt als iets belangrijks en nieuws, dus dan
voelde het kennelijk als iets dat wat te betekenen had. Of het komt doordat ik
ergens over in zat dat ik het miste weet ik niet, maar het was iets van dit is
nieuw en voelt belangrijk. Mijn cliënt praatte er heel geestdriftig over.’

3.3 INHOUDSANALYSE VAN DE SPANNENDE MOMENTEN

Alle beschrijvingen van spannende momenten werden gecodeerd om terugke-
rende thema’s te inventariseren, aan de hand van dezelfde codes die we in ons
eerder onderzoek hadden gebruikt (zie bijvoorbeeld De Haan e.a., 2010). De co-
dering leverde geen groot of consistent verschil op tussen de momentbeschrij-
vingen van de coach en de cliënt, en minder consistentie tussen de onderzoek-
ers dan eerder (Cohen’s Kappa bedroeg gemiddeld slechts 0,34), wat te
verklaren valt uit het gegeven dat de tekstfragmenten langer zijn (gemiddeld 
316 woorden per beschrijving); er wordt dus meer informatie overgedragen in
iedere beschrijving van een spannend moment. Omdat de bestaande set codes
geen duidelijke patronen in de dataset te zien gaf, en gelet op de opvallende
verschillen ten opzichte van eerdere datasets, werd een nieuwe en beknoptere
set codes opgesteld en getest, waarmee alle spannende aspecten uit de vijf on-
derzoeken konden worden geclassificeerd. We kwamen tot twaalf codes die
vier brede categorieën omvatten: leermomenten (codes 1 en 2), momenten
waarin de relatie verandert (codes 3 en 4), momenten van belangrijke actie (co-
des 5 en 6) en sterk doorleefde momenten (codes 7 tot en met 12). Om te helpen
met de laatste groep van emotionele codes (7-12) kregen de codeerders een tabel
met het volledige scala van emoties, gebaseerd op de boomstructuur opge-
bouwd uit zes primaire emoties (drie positieve en drie negatieve) van Parrot
(2001). Zie tabel 2 voor een beschrijving van de twaalf codes.

De twaalf codes aan de hand waarvan alle vijf datasets in de volgende tabel zijn
geanalyseerd.
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Volgnummer van code Korte omschrijving van de code

1 Leermoment: moment waarin coach en - vooral - cliënt nieuw inzicht
opdoen.

2 Leermoment: moment van verdieping, reflectie, en nieuw perspectief.

3 Verandering van de relatie in het moment (positief).

4 Verandering van de relatie in het moment (negatief).

5 Belangrijke actie in het moment (initiatief bij de coach): zich toeleg-
gen op een leermethodiek zoals tekenen, verbeelden, rollenspel,
GROW, ...

6 Belangrijke actie in het moment (initiatief bij de cliënt): organiseren
van toekomstige gesprekken, organiseren van het gesprek, meenemen
van actiepunten, aantekeningen maken, ...

7 Belangrijke emotionele ervaring in het moment: vreugde (cliënt); ster-
ke positieve emotie.

8 Belangrijke emotionele ervaring in het moment: vreugde (coach); ster-
ke positieve emotie.

9 Belangrijke emotionele ervaring in het moment: spanning (cliënt);
sterke negatieve emotie.

10 Belangrijke emotionele ervaring in het moment: spanning (coach);
sterke negatieve emotie.

11 Belangrijke emotionele ervaring in het moment: twijfel (cliënt); funda-
menteel gebrek aan kennis, vaak een beginpunt voor reflectie.

12 Belangrijke emotionele ervaring in het moment: twijfel (coach); funda-
menteel gebrek aan kennis, vaak een beginpunt voor reflectie.

Aan de hand van deze 12 codes werd de volledige dataset van 352 spannende
momenten gecodeerd door twee van de auteurs (EH en CB) en een collega die
zelf geen coach is (AC). Alle codes werden door iedere codeerder minstens 3

keer toegekend, hoewel 4 codes werden gegeven voor nog geen 3 procent van
de totale dataset: 6, 7, 8, 11. We hadden dit verwacht toen we de set van 12 codes
opstelden, maar we hielden deze codes erin om een evenwichtige en structu-
reel complete set te krijgen. Figuur 1 laat zien hoe vaak de codes zijn toegepast,
voor alle drie de waarnemers en het volledige gegevensbestand van 352 mo-
menten.
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Figuur 1: Overzicht van de frequenties waarmee alle codes door de drie codeerders zijn toegekend, voor de volledige
dataset van 352 beschrijvingen van spannende momenten uit coachinggesprekken. Zie tabel 2 voor de definitie van de
12 codes

Om de betrouwbaarheid tussen de codeerders te bepalen, werd de Cohen Kap-
pa (Cohen, 1960) tussen alle codeerders berekend. Dit resulteerde in een gemid-
delde Kappa van 0,44. Dit lijkt een redelijke uitkomst voor dit aantal codes: het
is meer dan 30 keer de toevalskans. Hoe dan ook, alle conclusies zullen enkel
gebaseerd zijn op de totalen van de codes voor elk van de 5 datasets en niet op
afzonderlijke momentcoderingen - zie tabel 1. Deze sets van totalen correleren
gemiddeld 0,77 tussen de 3 codeerders. Een hoge mate van betrouwbaarheid
tussen de codeerders van ‘behulpzame gebeurtenissen’ werd ook gemeld in het
psychotherapeutisch onderzoek (Llewelyn, 1988; Elliott e.a., 1985).

De 3 codeerders verschilden niet veel in hun specifieke voorkeuren (zie fi-
guur 1). EH codeerde meer negatieve veranderingen in de relatie (code 4; 40 in
totaal, tegen 21/22 voor de andere codeerders) en AC meer door de coach geleide
significante actie (code 5; 43 in totaal tegen 22 voor EH), terwijl CB meer momen-
ten van gespannenheid codeerde bij cliënten (code 9; 25 in totaal, tegen 10/11

voor de andere codeerders). De enige afbakening tussen codes die anders lijkt
te zijn gëınterpreteerd is die tussen codes 1 en 2, die beide ‘leermomenten’ be-
treffen - code 1 beschrijft een plotseling inzicht en code 2 een meer bespiege-
lend doorgronden. Het moet gezegd dat deze twee vormen van leren waar-
schijnlijk sowieso niet heel scherp van elkaar kunnen worden onderscheiden.
Alle codeerders gebruiken codes 1 en 2 in iets meer dan een kwart van hun co-
dering (hoofdzakelijk in datasets 4 en 5), maar AC kiest in 62 procent van die
gevallen code 1 terwijl CB code 1 slechts in 26 procent van die gevallen kiest en
EH in het midden uitkomt, op 50 procent.

Figuur 2 geeft een overzicht van de codering van alle datasets, door een van
de codeerders (CB). Van deze figuur kunnen de volgende conclusies worden af-
gelezen.
- Dataset 1 (spannende momenten van minder ervaren coaches) bevat een on-
evenredig aantal gevallen van ‘twijfel bij de coach’ (code 12) en ‘negatieve ver-
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andering in de relatie’ (code 4). Dit bevestigt de hoofdconclusies van De Haan
(2006a).
- Datasets 2 en 3 (spannende momenten van ervaren coaches) hebben met Da-
taset 1 een hoge mate van ‘gespannenheid bij de coaches’ (code 10) gemeen ter-
wijl ze significant minder ‘twijfel bij de coach’ bevatten. Dit bevestigt de be-
langrijkste conclusies van De Haan (2006b) en De Haan e.a. (2009).
- Dataset 4 (spannende momenten van cliënten van coaching) vertoont een
volstrekt ander profiel, met een hogere proportie van ‘leermomenten’ (codes 1
en 2). Dit bevestigt de belangrijkste conclusies van De Haan e.a. (2010).
- Dataset 5 (spannende momenten van coaches en cliënten direct met elkaar
vergeleken) lijkt al met al meer op dataset 4 dan op een van de drie eerdere
datasets van executive coaches.
- In datasets 1-4 zien we dat zowel cliënten als coaches meer melding maken
van hun eigen emoties en gevoelens dan die van hun gesprekspartners. Dat wil
zeggen: beschrijvingen gegeven door coaches (datasets 1, 2 en 3) leiden tot meer
toekenningen van codes 8, 10 en 12 (emoties en twijfel bij de coach) dan van de
daarmee overeenkomende codes 7, 9 en 11 (emoties en twijfel bij de cliënt); het
tegenovergestelde zien we in de beschrijvingen door cliënten (dataset 4). Dit
werd ook gemeld in De Haan e.a. (2010).

Overzicht van codering van alle vijf datasets (CB)
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Figuur 2: Distributie van de codes gekozen door codeerder CB voor alle vijf datasets. 1: minder ervaren coaches; 2:
ervaren coaches; 3: zeer ervaren coaches (telefonische interviews); 4: clïenten van coaching; 5: directe vergelijking van
coaches en clïenten (interviews). Zie tabel 2 voor de definitie van de 12 codes

Een meer diepgaande vergelijking van de vijf datasets, waarbij onderscheid
wordt gemaakt tussen de 43 ‘cliëntmomenten’ en de 43 ‘coachmomenten’ in
dataset 5, levert het volgende op.
- De beschrijvingen van spannende momenten door cliënten uit dataset 4 en
de nieuwe beschrijvingen van spannende momenten door cliënten in dataset 5
geven een zeer vergelijkbaar patroon te zien (zie figuur 3, waarin de codes van
codeerder AC zijn weergegeven); beide hebben een hoge mate van ‘leermomen-
ten’ (codes 1 en 2). De correlatie tussen de codering van de beschrijvingen van
spannende momenten door cliënten in dataset 4 en van de beschrijvingen van
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spannende momenten door cliënten in dataset 5, gecodeerd door AC, CB en EH
bedroeg gemiddeld 0,92, wat opmerkelijk hoog is en een sterke bevestiging
biedt van de conclusies gebaseerd op een volstrekt onafhankelijke set van be-
schrijvingen door cliënten van spannende momenten in De Haan e.a. (2010).
Met andere woorden, het feit dat we in deze nieuwe set van beschrijvingen
door cliënten dezelfde patronen zien als in de vorige set van beschrijvingen
door geheel andere cliënten die bovendien heel anders verkregen is, betekent
dat de analyse van patronen in beschrijvingen door cliënten in De Haan e.a.
(2010) houdbaar blijft voor deze nieuwe dataset.
- Opmerkelijk is dat er ook een hoge correlatie blijkt te zijn tussen de span-
nende momenten beschreven door cliënten in dataset 4 en de spannende mo-
menten beschreven door coaches in dataset 5 (zie opnieuw figuur 3, voor co-
deerder AC). Deze correlatie bedraagt gemiddeld 0,58 tussen de drie codeerders,
terwijl de correlaties tussen spannende momenten beschreven door coaches in
datasets 1, 2 en 3 en de coachmomenten in dataset 5 gemiddeld 0,003 bedraagt:
verwaarloosbaar. In de paragraaf ‘Discussie’ komen we op deze opmerkelijke
bevinding terug.
- De codeerders constateerden in dataset 5 geen negatieve veranderingen in
de relatie (code 4). Dit bevestigt wat informeel al eerder in deze paragraaf ‘Uit-
komsten’ werd geconcludeerd, namelijk dat beschrijvingen in de nieuwe data-
set positief en constructief leken te zijn, alsof de actieve relaties geprezen of
beschermd moesten worden.
- Opmerkelijk is dat dataset 5 voor het eerst meer gevallen van emoties bij de
gesprekspartner dan eigen emoties te zien geeft: in dataset 5 verwijzen coaches
meer naar emoties bij de cliënt (code 9; zie figuur 3 voor codeerder AC) dan bij
hen zelf (code 10).
- Coaches melden nog steeds een significant aantal gevallen van twijfel (code 
12), consistent met eerder onderzoek (De Haan, 2006a en 2006b; De Haan e.a., 
2009).
Deze conclusies gelden voor alle drie de codeerders.

Overzicht codering pure cliënt-data (onderzoek 4) en directe-vergelijkingsdata (AC)
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Figuur 3: Distributie van de codes gekozen door codeerder AC voor dataset 4 en voor het onderhavige onderzoek
waarin coaches resp. clïenten ieder afzonderlijk spannende momenten benoemden en beschreven. Zie tabel 2 voor de
definitie van de 12 codes
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van cliënten en coaches direct vergeleken

Handboek Effectief Opleiden 53 /147 september 2010 11.6 - 6.19

Tot slot biedt deze tamelijk unieke dataset 5, die een directe vergelijking moge-
lijk maakt van de manier waarop coaches en de manier waarop hun cliënten
één en hetzelfde gesprek beleven, het ook mogelijk om beschrijvingen te analy-
seren waarin de coach en de cliënt precies hetzelfde moment of dezelfde ge-
beurtenis in hun coachinggesprek op het oog lijken te hebben. Opmerkelijk is
dat 46 beschrijvingen van spannende momenten, meer dan de helft van de da-
taset, duidelijk een spiegelbeschrijving hebben in de gegevens van de gespreks-
partner, dus betrekking hebben op een gebeurtenis die de ander ook als ‘span-
nend’ of ‘belangrijk’ selecteert. Laten we niet vergeten dat deze gesprekken
gemiddeld ongeveer twee uur duurden, dus dat is een verbazingwekkend hoge
score.

Het gebruik van codes voor deze specifieke beschrijvingen is geanalyseerd
door voor de nieuwe dataset de Cohen Kappa’s (Cohen, 1960) te berekenen. Kap-
pa is de standaard graadmeter voor correlaties tussen onafhankelijke code-
ringsprocessen. De Cohen Kappa’s werden berekend voor de correlatie tussen
de code die de codeerder koos voor het ‘coachmoment’ en de gekozen code van
dezelfde codeerder voor het daarmee overeenkomende ‘cliëntmoment’. Het
gaat hier om een betrekkelijk kleine dataset van slechts 23 metingen, maar
Kappa’s kunnen betrouwbaar worden berekend. De Cohen Kappa’s bedroegen 
0,29 (AC), 0,38 (CB) en 0,47 (EH), dat is in alle gevallen veel hoger dan de toevals-
waarde van ongeveer 0,02. Met het voorbehoud dat deze conclusie is gebaseerd
op een kleine dataset van 46 codes kunnen we voorlopig concluderen dat deze
coaches en cliënten bij meer dan 50 procent van de spannende momenten niet
alleen dezelfde specifieke gebeurtenis of hetzelfde onderwerp beschreven, maar
het bovendien met elkaar eens leken te zijn over de aard van de gebeurtenis-
sen; dit lijkt een sterke overeenstemming te zijn tussen de twee gesprekspart-
ners, vooral gelet op de beperkte overeenstemming die soms is gemeld in de
psychotherapie (bijvoorbeeld Tallman & Bohart, 1999; Weiss, Rabinowitz & Spi-
ro, 1996, melden echter in bepaalde gevallen hoge overeenstemming tussen
kwalitatieve verslagen van cliënten respectievelijk therapeuten).

4 Discussie

Samenvattend lijkt uit de directe-vergelijkingsdata die zijn aangedragen door
coaches en cliënten van coaching (dataset 5) het volgende te kunnen worden
afgeleid.
- De ervaringen van cliënten en coaches in coachinggesprekken lopen niet zo
sterk uiteen als eerdere studies suggereerden, noch qua aard van de gekozen
gebeurtenissen (de coderingen van de beschrijvingen van coaches en cliënten
vertonen een vergelijkbaar distributiepatroon voor een vaste set van 12 codes),
noch qua specifieke keuze van gebeurtenissen (46 van de 86 beschrijvingen be-
treffen een gebeurtenis die ook door de gesprekspartner werd genoemd), noch
qua accenten die werden gelegd in hun beschrijvingen van de gebeurtenissen
(deze 46 beschrijvingen van ‘gemeenschappelijke gebeurtenissen’ waren geco-
deerd op een manier die correleerde met ongeveer 20 keer de toevalswaarde,
voor alle drie waarnemers).
- Cliënten en coaches gebruiken een vergelijkbare taal, en afgezien van één
geval waarin een verstoring in de relatie werd gemeld, waren alle 86 beschrij-
vingen zeer positief: zij duidden op leren, vooruitgang, een positief resultaat.
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Dit kan voor een deel het gevolg zijn van het feit dat voor 14 van de 21 gesprek-
ken zowel de cliënt als het gesprek waren gekozen door de coach; zij zullen
positieve cliëntrelaties hebben gekozen, aangezien zij hun cliënt moesten vra-
gen of deze wilde deelnemen aan het onderzoek.

De expliciete vergelijking van deze dataset met alle eerdere datasets van be-
schrijvingen door cliënten en coaches van spannende momenten van executi-
ve coaching leverde de volgende uitkomsten op.
- Al met al een sterke bevestiging van de belangrijkste conclusies in de eerde-
re artikelen. De nieuwe dataset correleert weliswaar alleen sterk met dataset 4,
maar geeft ook een herhaling te zien van enkele van de trends die in de voor-
gaande datasets werden geconstateerd. In dataset 5 werd code 1 of 2 (‘leermo-
menten’) toegekend aan 62 procent van de momenten genoemd door cliënten
en aan 40 procent van de momenten genoemd door coaches; in datasets 1-4 gold
dit voor 59 procent van de momenten genoemd door cliënten en 9 procent van
de momenten genoemd door coaches. Een ander interessant voorbeeld is het
relatief hoge aantal gevallen waarin twijfel werd gesignaleerd bij de coach: 56

procent bij onervaren coaches (dataset 1), 18 procent respectievelijk 27 procent
bij ervaren coaches (dataset 2 respectievelijk 3), en 5 procent bij coaches in deze
meting (dataset 5), allemaal waardes die duidelijk hoger zijn dan de 0 procent
bij cliënten van coaching in dataset 4 en dataset 5.
- Een sterke correlatie tussen de codering van deze directe-vergelijkingsdata
van cliënten en de codering van de eerdere dataset van spannende momenten
gemeld door cliënten (dataset 4, steeds correlaties hoger dan 0,90).
- Geen enkele correlatie tussen de codering van de nieuwe dataset (dataset 5)
en de codering van de eerdere data van coaches (datasets 1, 2 en 3): de gemiddel-
de correlatie tussen de beschrijvingen van coaches in datasets 1-3 en die uit da-
taset 5 precies uitkwam op nul.

Wij menen dat deze bevindingen het beste kunnen worden begrepen als we
beseffen dat dit direct vergelijkende onderzoek een redelijke afspiegeling
vormt van reguliere, succesvolle en alledaagse executive coaching waarbij
cliënt en coach het over het geheel genomen met elkaar eens zijn, niet alleen
over de doelen en uitkomsten van hun gesprekken maar ook over hun coach-
ingproces en de coachingrelatie. We kunnen ervan uitgaan dat dit type van re-
guliere coaching precies is wat ook de cliënten in dataset 4 hebben gemeld,
aangezien in tal van onderzoeken is geconcludeerd dat executive coaching in
de meeste gevallen bevredigend en succesvol is (zie bijvoorbeeld McGovern,
Lindemann, Vergara, Murphy, Barker & Warrenfeltz, 2001; en De Haan, Culpin
& Curd, in voorbereiding). De datasets 1, 2 en 3, daarentegen, waren verzameld
uit een veel bredere ervaring van executive coaching en bevatten waarschijn-
lijk meer ongewone en extreme voorbeelden van transformaties, weerstand of
verstoring in de samenwerking. Met andere woorden, terwijl datasets 4 en 5

betrekking hebben op het dagelijks leren dat plaatsvindt in over het geheel ge-
nomen positieve coachingrelaties, vertegenwoordigen datasets 1, 2 en 3 specia-
le voorvallen, momenten en gebeurtenissen bij coaching die zich misschien
slechts enkele keren voordoen in de loopbaan van een executive coach - en in
het bijzonder aan het begin van een carrière als coach, wanneer de coach nog
tamelijk onzeker is en veel twijfel heeft (De Haan, 2006b).

We mogen niet uitsluiten dat er ook nog andere kwalitatieve verschillen
kunnen zijn tussen datgene wat coach en cliënt tot ‘spannend moment’ be-
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stempelen in het gesprek dat zij zojuist vandaag hebben gehad (dataset 5) en
een ‘spannend moment’ in een gehele coachingrelatie (dataset 4) of een hele
loopbaan aan coachingervaring, hoe kort dan ook in sommige gevallen (data-
sets 1, 2 en 3). Het is denkbaar dat het begrip ‘spannend moment’ niet op dezelf-
de manier wordt ingevuld voor het afgelopen uur als voor een heel werkzaam
leven.

Zowel de reguliere als de uitzonderlijke omstandigheden maken deel uit
van het coachen; een coach kan dus van al deze verschillende datasets iets le-
ren. Een onderzoek als het onderhavige kan cruciale informatie bieden voor de
opleiding en ontwikkeling van executive coaches. Ook kan het cliënten van
executive coaching helpen bij het vormen van hun verwachtingen en bij het
omgaan met onverwachte ervaringen. We vatten nu beknopt samen wat we,
volgens ons, van deze data kunnen leren.
- Uit datasets 1, 2 en 3 kan worden afgeleid dat een executive coach in zijn of
haar carrière te maken krijgt met uitzonderlijke momenten waarin de relatie
op de proef wordt gesteld of verstoord raakt en waarbij de coach grote twijfel
en spanning ervaart. Over het algemeen blijft de spanning waarin de coach ver-
keert bij zo’n gebeurtenis hoog, terwijl de mate van twijfel mettertijd afneemt
(De Haan, 2006b).
- Uit datasets 4 en 5 kan worden afgeleid dat de cliënt bij een coachinggesprek
vooral uit is op momenten van nieuw besef en inzicht; dat wil zeggen, de cliënt
leert iets, wat dat dan ook is, wat hij/zij vervolgens in zijn/haar eigen dagelijkse
praktijk kan toepassen. Dataset 5 laat zien dat coaches zich zodanig kunnen
opstellen dat zij het eens worden met hun cliënten over welke gebeurtenissen
ertoe doen en de aard van die gebeurtenissen. In uitzonderlijke omstandighe-
den kan er een ander beeld ontstaan, waarbij verstoringen van de relatie tus-
sen de coach en de cliënt veel meer naar voren treden, en dan zijn we weer op
het terrein van de datasets 1, 2 en 3.

Kortom, we hebben meer overeenstemming dan meningsverschillen tussen
cliënten en coaches geconstateerd.
- 46 van de 86 momenten of gebeurtenissen werden zowel door de cliënt als de
coach genoemd (53 procent).
- De beschrijvingen van de spannende momenten door cliënten en coaches
leken op elkaar (zie figuur 3) en ook hun woordkeus kwam overeen, afgezien
van enkele gevallen waarin executive coaches zich van jargon bedienden.
- Cliënten en coaches brengen vergelijkbare accenten aan in hun beschrijvin-
gen van deze gebeurtenissen; dit blijkt uit de substantiële correlaties tussen de
codering van deze paren van momenten.
- Voor het eerst signaleren we zelfs dat de beide gesprekspartners in zekere
zin naar dezelfde spanningen verwijzen, voornamelijk de spanningen van de
cliënt (zie figuur 3), die per definitie centraal zouden moeten staan bij executi-
ve coaching.

In het psychotherapeutisch onderzoek zijn er enkele aanwijzingen dat cliën-
ten en therapeuten naar tamelijk verschillende gebeurtenissen en momenten
kijken, en dat zij onderling verschillende herinneringen hebben aan de ge-
sprekken zelf (Elliott 1983; Llewelyn e.a., 1988; Rennie, 1990; Elliott & Shapiro, 
1992; Tallman & Bohart, 1999). In een overzichtsstudie van alle tot op heden ver-
schenen publicaties over de overeenstemming tussen cliënten en therapeuten
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(Weiss e.a., 1996) werd echter zowel overeenstemming als verschil gevonden tus-
sen de meningen van cliënten en therapeuten. Eén interpretatie, waarop gewe-
zen dient te worden, is dat een therapeut meer dan een coach het gesprek zal
brengen op vermeende zwakheden; in een therapeutisch gesprek zal daarom
meer de nadruk liggen op uitdagende, verstorende en corrigerende interven-
ties, wat ertoe kan leiden dat er tussen de therapeut en de cliënt minder over-
eenstemming zal zijn dan tussen de executive coach en de cliënt.

5 Conclusie

Dit direct vergelijkende onderzoek van de beschrijvingen van spannende mo-
menten door coaches en cliënten, verzameld pal na afloop van hun gezamenlij-
ke executive-coachinggesprek, biedt zowel een bevestiging van eerdere conclu-
sies uit onderzoek naar spannende momenten bij executive coaching als een
verband tussen de uiteenlopende resultaten die tot dusver zijn verkregen. We
menen nu beter te begrijpen waarom cliënten en coaches in eerdere studies
zozeer van elkaar verschilden in hun beschrijvingen, en we beginnen te begrij-
pen waarom beschrijvingen van cliënten en coaches meteen na het coaching-
gesprek zo sterk met elkaar kunnen overeenstemmen, zoals in het onderhavi-
ge onderzoek het geval bleek te zijn.

Interessant is, dat de uitkomsten van dit direct vergelijkende onderzoek aan-
sluiten op een oude discussie in het onderzoek naar het psychotherapeutisch
proces (Mintz, Auerbach, Luborsky & Johnson, 1973) over de vraag in welke mate
de ervaringen en verhalen van beide partijen bij helpende gesprekken met el-
kaar overeenstemmen dan wel van elkaar verschillen. Enerzijds zijn coach en
cliënt in wezen met elkaar vergelijkbaar. Zij zijn immers beiden 21ste-eeuwse
professionals met belangstelling voor leiderschap en ontwikkeling. Bovendien
kijken zij in het gesprek naar dezelfde beleefde ‘realiteit’ van het gesprek zoals
het zich tussen hen ontvouwt. Anderzijds kan men stellen dat zij in datzelfde
gesprek zeer verschillende en complementaire rollen innemen: de één concen-
treert zich op de eigen vragen, de ander op de vorderingen en ontwikkeling
van de gesprekspartner. In de verhalen over coaching mag men dus zowel een
behoorlijke consensus verwachten als ook de ‘Rashomon-ervaring’, vernoemd
naar de Japanse filmklassieker Rashomon uit 1950 van regisseur Akira Kurosawa.
In die film vertellen vier mensen over ́eén enkele gebeurtenis; iedere versie van
die gebeurtenis klinkt uiterst geloofwaardig maar wijkt inhoudelijk volstrekt
af van de overige drie verhalen en is er ook mee in strijd. In de meeste onder-
zoeken naar het psychotherapeutisch proces is de ‘Rashomon-kant’ van de dis-
cussie bevestigd; cliënten en therapeuten bleken inderdaad naar volstrekt an-
dere dingen te kijken bij het in herinnering roepen, kiezen en interpreteren
van belangrijke gebeurtenissen bij therapie (Mintz e.a., 1973, Weiss e.a., 1996).
Deze kant van de discussie werd door Yalom (Yalom & Elkin, 1974; p. 222) als
volgt onder woorden gebracht: ‘Ik vind het opmerkelijk (...) dat Ginny en ik er
zo duidelijk verschillend tegenaan kijken. Vaak vindt zij een ander deel van
het uur belangrijk dan ik. Ik leg haar vol overtuiging en trots een bepaalde in-
terpretatie voor. Om mij een plezier te doen en door te kunnen naar belangrij-
kere terreinen ‘aanvaardt’ zij de interpretatie. Omgekeerd, om ons in staat te
stellen verder aan het werk te gaan, doe ik haar een genoegen door in te gaan
op haar impliciete verzoeken om advies, suggesties, aanmoedigingen of verma-
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ningen. Ik vind mijn eigen reflecties belangrijk; in één meesterlijke klap weet
ik een aantal feiten, die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben, tot
een samenhangend inzichtelijk geheel te maken. Zij erkent mijn inspanning
zelden, laat staan dat ze deze op prijs stelt, en lijkt in plaats daarvan baat te
hebben bij mijn eenvoudige menselijke hulp: ik grinnik om haar gespot, het
valt me op wat ze aan heeft, ik noem haar wulps, ik plaag haar als we een rol-
lenspel doen.’ De andere kant van de discussie over het al dan niet overeen-
stemmen van de ervaringen en verhalen van de beide partijen bij helpende ge-
sprekken lijkt tot uitdrukking te komen in de uitkomsten van het onderhavige
onderzoek. Hierbij lijkt sprake te zijn van een opvallende mate van overlap tus-
sen de verhalen van de coach en de cliënt, zowel in wat zij zich voor de geest
halen en selecteren als wat zij benadrukken en hoe zij dingen interpreteren.
Gezien het nieuwe en beperkte karakter van de dataset is het echter wellicht te
vroeg om te stellen dat een coach en zijn/haar cliënt meer met elkaar gemeen
hebben dan een therapeut en zijn/haar patiënt.

Kijkend naar de opleiding en professionele ontwikkeling van coaches kun-
nen we op grond van het jongste onderzoek de volgende aanbevelingen doen.
1 Een coach moet erop voorbereid zijn dat hij/zij in reguliere coaching met
heel andere omstandigheden te maken krijgt dan bij echt dramatische mo-
menten en verstoringen in de relatie. Bij reguliere coaching dient de coach
zich te concentreren op datgene waar de cliënt bij uitstek in gëınteresseerd is:
nieuw besef en groeiend inzicht. In een ongewoon gesprek zal de coach moe-
ten kunnen omgaan met de eigen aanzienlijke twijfel en spanning, en heftige
emotie bij de cliënt.
2 Er kan meer worden gedaan om coaches voor te bereiden op wat zij in een
regulier, succesvol gesprek kunnen verwachten. De uitkomsten van dit onder-
zoek maken duidelijk dat de coach de cliënt moet helpen om verder te kijken
dan zijn/haar huidige oplossing en zienswijze, om tot nieuw besef en inzicht te
komen. De coach dient zich te blijven concentreren op nieuwe ontdekkingen
en hoe hij/zij de cliënt kan helpen om nieuwe inzichten te bereiken. Er hoeft
niet per se een openbaring plaats te vinden. Soms is het voldoende om de cliënt
een gevoel van steun en reflectie te bezorgen. Zoals eerder geconcludeerd (De
Haan e.a., 2010), dient de coach zich bewust te zijn van het feit dat de cliënt er
vooral op uit is om zijn/haar denken en reflecties te veranderen - en niet zozeer
is gericht op reflectie, geruststelling of nieuwe actie. De coach moet ervoor zor-
gen dat hij/zij beschikt over de benodigde vaardigheden om te bevorderen dat
de cliënt nieuwe dingen leert, reflecteert, tot besef komt en inzicht opdoet.
3 In de opleiding dient niet alleen aandacht te zijn voor de hoofdbevindingen
uit het onderzoek naar de resultaten van executive coaching (zoals de zoge-
noemde gemeenschappelijke factoren, waarvan in de psychotherapie is gebleken
dat ze in significante mate verband houden met uitkomsten: factoren zoals de
relatie, verwachtingen en persoonlijkheden; De Haan, 2007). Het is daarnaast
ook belangrijk om te bezien wat het onderzoek naar de deeluitkomsten (Rice &
Greenberg, 1984) ons kan leren over, bijvoorbeeld, de eigen twijfels en spannin-
gen waar een executive coach in zijn/haar werk op bedacht moet zijn, of de
verwachtingen van de cliënt omtrent hetgeen hij/zij in de afzonderlijke ge-
sprekken leert (besef, andere kijk op zaken, enz.).

Als de hiervoor genoemde aspecten werden opgenomen in opleidings- en
ontwikkelingsprogramma’s voor executive coaches, zou dit tevens helpen om



11.6 LEREN VAN INDIVIDUEN/
WERKBEGELEIDING

11.6 - 6.24 Handboek Effectief Opleiden 53 /152 september 2010

de inkopers van executive coaching duidelijker het nut van coaching uit te leg-
gen, door ook meer informatie te geven over de te verwachten voordelen en de
beperkingen van het werken met een executive coach.
Meer onderzoek op dit gebied is ons inziens van groot belang, bijvoorbeeld.
1 Onderzoek naar spannende momenten, al was het maar om grotere data-
sets te verkrijgen waar hardere conclusies uit kunnen worden getrokken. Een
grotere dataset zou het ook mogelijk maken om de meer voorlopige conclusies
uit het onderhavige artikel en andere artikelen te bevestigen of te ontkrach-
ten.
2 Direct-vergelijkend onderzoek als het onderhavige zou moeten worden uit-
gebreid tot longitudinale studies van de relatie tussen coach en cliënt, om te on-
derzoeken hoe de gehele coachingrelatie zich via de door cliënt en coach ge-
percipieerde spannende momenten ontwikkelt. In dergelijk onderzoek zou
meer moeten worden gedaan om de ingreep in de coachinginterventie zo veel
mogelijk te beperken.
3 Wij zouden bijzonder graag meer te weten willen komen over de spannen-
de momenten en het coachingproces vanuit het perspectief van de vaak gene-
geerde (indirecte) cliënten van coaching, te weten de directe collega’s, mana-
gers en ondergeschikten van de coachingcliënt in diens organisatie. Het zou
fascinerend zijn om te onderzoeken welke spannende momenten zij herken-
nen als gevolg van het coachingtraject van hun collega.

6 Tot slot

Dit vijfde onderzoek naar spannende momenten in coachinggesprekken geeft
een bemoedigende opbrengst in een aantal opzichten. In de eerste plaats is het
bemoedigend dat een analyse van de beschrijvingen van spannende momen-
ten door coaches en cliënten leidt tot scherpe conclusies die statistisch gezien
betrouwbaar zijn. Het is goed om te zien dat kwalitatief onderzoek van grote
aantallen van momentbeschrijvingen tot harde conclusies kan leiden. In de
tweede plaats is het bemoedigend om te zien dat cliënten en coaches het nor-
maal gesproken met elkaar eens zijn over de momenten die er toe doen in hun
coachinggesprekken. Ondanks alle constructivistische en narratieve tenden-
ties in de moderne vakliteratuur is het aardig te zien dat weliswaar cliënt en
coach ieder hun eigen verhaal hebben, maar dat deze onafhankelijke verhalen
een grote mate van overlap vertonen - dus dat de hoop gerechtigd is dat er een
onderliggend meer objectief verhaal bestaat over elk coachinggesprek en zijn
effectiviteit. In de derde plaats is het goed te weten dat uitzonderlijke spannen-
de momenten, die vaak samenvallen met verstoringen in de coachingrelatie of
existentiële twijfels bij de coach, waarschijnlijk andere vaardigheden en een
andere aanpak vereisen dan de meer ‘alledaagse’ spannende momenten uit dit
nieuwste onderzoek. In tegenstelling tot Gaston Bachelard in zijn uitspraak,
vaak geciteerd als verdediging van constructivisme, ‘Niets komt uit zichzelf
voort. Niets is gegeven. Alles wordt geconstrueerd’ (Bachelard, 1938), lijken deze
coaches en cliënten een gemeenschappelijke waarheid te ontdekken in de be-
tekenisgeving van hun gezamenlijke gesprekken.
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