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Bij executive coaching leggen leiders en senior mana-
gers vragen uit hun praktijk bloot aan een onderzoek in 
de vorm van tweegesprekken. De bedoeling daarvan is 
deze vragen te onderzoeken en te voorzien van nieuwe 
inzichten die kunnen leiden tot een andere aanpak. 
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 ontwikke-
len. Executive coaches gebruiken tal van interventies, 
zoals luisteren, samenvatten, parafraseren, reflecteren, 
interpreteren en het ontdekken van verbindingen met 
andere thema’s en vragen en met de aard van de twee-
gesprekken zelf. 

Als executive coach kun je dus op ieder moment in 
een gesprek met een cliënt kiezen uit een breed scala 
van interventies. De cruciale vraag daarbij is: welke 
daarvan is de beste voor mijn cliënt? Die vraag heeft 
betrekking op de effectiviteit van coaching. In de psy-
chotherapie wordt reeds lang onderzoek gedaan naar 
effectiviteit. Biedt dat onderzoek wellicht relevante 
inzichten over de effectiviteit van coaching? We mogen 
er gerust vanuit gaan dat er bij coaching en psychothe-
rapie vergelijkbare factoren in het spel zijn. Maar er 
zijn ook verschillen (Kets de Vries, 2005): 

1.  De coachingcliënt functioneert doorgaans beter – 
althans, dat is de vooronderstelling;

2.  Coaching houdt grotendeels verband met werk en 
is daardoor meer een ‘organisatie-interventie’ dan 
‘psychotherapie’. Hierdoor krijgt ‘effectiviteit’ bij coa-
ching een andere lading: die betreft namelijk ook de 
effectiviteit voor de organisatie, ofwel andere mensen 
die niet deelnemen aan de coachinggesprekken;

3.  Bij coaching wordt meestal, meer dan bij psychothe-
rapie, gestreefd naar concrete resultaten en speci-
fieke acties;

4.  Coaches en therapeuten verschillen in opleiding en 
werkervaring; onder coaches is de verscheidenheid 
aan vooropleidingen bovendien waarschijnlijk groter;

5.  Er zijn praktische verschillen, bijvoorbeeld in locatie, 
duur en frequentie van de gesprekken en in de struc-
tuur 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 ont-
wikkelt van ‘negatief’ of ‘slecht’ naar ‘gemiddeld’ maar 
de stap wil zetten van ‘gemiddeld’ of ‘goed presterend’ 
naar ‘uitstekend’. De belangrijkste benaderingen en 
methoden van coaching en psychotherapie komen dui-
delijk met elkaar overeen. Vandaar dat de belangrijkste 
resultaten van de algemeen aanvaarde meta-analyses 
uit het effectiviteitsonderzoek in de psychotherapie (zie 
kader) vooralsnog ook van toepassing lijken te zijn op 
coaching.

De uitkomsten van modern onderzoek
Op basis van die meta-analyses in de psychotherapie en 
ander onderzoek heb ik in mijn boek (De Haan, 2007) 
de volgende ‘Tien Geboden’ geformuleerd voor de exe-
cutive coach:

1.  Eerst, niet schaden
Dit eerste gebod lijkt overbodig maar is dat niet, gelet 
op sommige berichten over dwalingen en misbruik bij 
executive coaching (Berglas, 2002). Bovendien is aan-
getoond 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 conclusie in dubio abstine. 
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Anders gezegd: 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 princi-
pes 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 verlei-
ding groot, in het isolement van het coachinggesprek, 
om te denken van wel!) maar 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 aangetoond 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 belangrijk voor de effectiviteit van therapie 
(Lambert, 1992). Daarom mag een coach niets doen wat 
de hoop van de cliënt ondermijnt. 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 dat u die 

waardevolle hoop bij de cliënt ondermijnt. Houd liever 
de moed erin, ook voor uzelf, en zeg (wat ook juist is): 
‘Coaching heeft veel mensen met vergelijkbare pro-
blemen geholpen’ 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 coaching-
traject vooral wordt bepaald door de manier waarop 
de cliënt tegen dingen aankijkt. Het is dus belangrijk 
hoe de cliënt u ziet en de samenwerking met u ervaart. 
Vraag cliënten daarom zoveel mogelijk om u feedback 
te geven;
6. Werk aan uw coachingrelatie
Behalve het probleem, de cliënt en diens problemen, 
of de cliënt en diens organisatie en hun problemen, 
gaat het bij coaching om de relatie. Een goede relatie 
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 samenwerking met 
uw cliënt. Stel ze expliciet aan de orde als ze daar ster-
ker van kunnen worden. Vermijd interventies die de 
samenwerking met uw cliënt kunnen schaden;
7. Geen ‘klik’? Andere coach!
De samenwerkingsrelatie tussen coach en cliënt is één 
van de belangrijkste generieke succesfactoren. Als deze 
niet goed is, lopen ook andere belangrijke succesfacto-
ren gevaar, zoals de eerder genoemde verwachtingen 
van de cliënt. Bovendien worden, evenals bij psycho-

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 spre-

ken we slechts van een klein effect. De belangrijkste bevindingen 

uit het meta-analytisch onderzoek in de psychotherapie zijn (ook 

De Haan, 2007):

1.  Psychotherapie heeft grote invloed, zoals gemeten op verschil-

lende schalen (effect 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, pro-

bleemdruk;

•  Factoren bij de therapeut: persoonlijke kenmerken, cultivering 

van positieve verwachtingen, warmte, waardering, aandacht;

•  Veranderingsfactoren: kans om zich te uiten, oefening, en ver-

werving van een motief voor verandering;

•  Structuurgerelateerde factoren: gebruik van methoden of ritue-

len, verkenning van de problemen waar de cliënt mee worstelt 

en overtuigde keuze voor een bepaald model of methode;

•  Externe factoren: hulp van buitenstaander(s), veranderingen die 

zich onafhankelijk van de therapie voltrekken.

De sterkste van deze ‘gemeenschappelijke factoren’ zijn:

• De kwaliteit van de relatie: d ≈ 0,54.

• De persoon van de therapeut: d = 0,50 – 0,65.

•  De cliënt: de minst bestudeerde maar waarschijnlijk meest 

effectieve factor bij therapie. Goed gefundeerde schattingen 

van het effect ‘hoop’: d ≈ 0,85 en van invloed van externe facto-

ren in het leven van de cliënt: d ≈ 1,65.
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therapie, de meeste resultaten doorgaans behaald in de 
eerste paar gesprekken. Gaan uitgerekend die gesprek-
ken niet goed, ‘win’ deze en de andere succesfactoren 
dan ‘terug’ door een andere coach in te schakelen. 
Miller c.s. (2005) bereikten in de psychotherapie een 
hogere effectscore door voortdurend te controleren hoe 
de samenwerking door de cliënt werd ervaren en een 
andere therapeut aan te raden als de samenwerking 
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 afwij-
zing en verlies, ondanks het besef dat hij/zij beter met 
een ander verder kan gaan. Wees dus voorzichtig, stel u 
behulpzaam op als u doorverwijst, en houd u beschik-

baar voor de cliënt, voor eventuele vragen en vervolg-
gesprekken;
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 ervoor 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 goed om als coach aantrekke-
lijk, kundig, evenwichtig, gezond, gelukkig, invoelend, 
warm en betrouwbaar over te komen;
9. Wees open en onbevooroordeeld 
Vooraf bedachte procedures en protocollen, vaak met 
zorgvuldig gekozen, slimme interventies, lijken het 
resultaat van coaching niet of nauwelijks positief te 
beïnvloeden. Eerder het tegendeel. Effectiever lijkt de 
coach die de cliënt open, onbevooroordeeld en sym-
pathiek 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 inter-
venties
Volgens de meta-analyses (Wampold, 2001) zijn spe-
cifieke methoden en coachingtechnieken veel minder 
relevant voor het uiteindelijke resultaat dan boven-
staande algemene succesfactoren. Er zijn zelfs sterke 
aanwijzingen dat specifieke interventies volstrekt geen 
verschil maken. Cliënten die achteraf wordt gevraagd 
naar de meest effectieve bestanddelen van hun thera-
peutisch traject noemen zelden specifieke momenten 

of interventies, maar veeleer de persoonlijkheid van 
de therapeut of de kans om met een ondersteunend en 
begripvol iemand te praten. Mijn ervaring is dat het 
besef dat de specifieke dingen die een coach zegt niet 
de doorslag geven, hem zelfverzekerder en meer ont-
spannen maken. Het is dan bijvoorbeeld minder erg als 
u specifieke opmerkingen uit eerdere gesprekken niet 
onthoudt. U leert vooral te kijken naar wat er hier en 
nu gebeurt in de coachingrelatie.

Tijd voor verandering in het coachingvak
Na bestudering van de meta-analyses in de psycho-
therapie, vind ik dat in veel richtlijnen voor coaches 
te veel nadruk wordt gelegd op de coach en op speci-

fieke coachingmethodieken. Dat geldt ook voor mijn 
eigen eerdere boek Coachen met collega’s (De Haan 
en Burger, 2004). De recente bevindingen voor de psy-
chotherapie zijn zowel ontnuchterend als leerzaam. 
Als we deze bevindingen gebruiken als inspiratie voor 
coaching, dan moeten we duidelijk minder nadruk leg-
gen 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, zeg ik nu, houdt vooral in dat de cliënt 
probeert zichzelf te begrijpen en te veranderen. Dat kan 
de cliënt veel beter dan dat een coach iets kan veran-
deren met een doordachte keuze aan interventies. De 
cliënt doet in feite 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 belangrijk coaching kan zijn voor onze cliënt, en 
hoe effectief coachinggesprekken kunnen zijn, maar 
laten we wel beseffen wie daarbij al het werk doet: de 
cliënt! 

De relationele benadering in executive  
coaching
Uit de genoemde Tien Geboden volgt een coachingaan-
pak die we relationale coaching zouden moeten noe-
men, conform een oude therapeutische traditie (zie 
Mitchell, 1988). We vertrouwen er daarbij op, dat de 
cliënt de bijdragen van de coach ten volle benut. Het 
enige wat de coach werkelijk kan beïnvloeden, en waar-
mee hij/zij indirect het coachingresultaat kan beïnvloe-
den, is de relatie met de cliënt. 

Coaching is nagenoeg dezelfde ‘dienst’  
als therapie
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Van relationale coaching is dus sprake als de coach

1.  probeert hetgeen de cliënt inbrengt te begrijpen van-
uit de invalshoek van de relaties waarin het beschre-
vene is gebeurd;

2.  zich inspant om een zo sterk en productief mogelijke 
relatie op te bouwen;

3.  zich geen specifieke interventies ontzegt, noch in de 
aard noch in de volgorde van zijn/haar 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 aspecten van relationele 
coaching komen de cliënt en de coachingrelatie (zoals 
deze zich van moment tot moment ontwikkelt) zo cen-
traal mogelijk te staan in het coachinggesprek. Dit alles 
betekent dat de relationele coach voortdurend aandacht 
heeft voor wat er gebeurt in de relatie met de cliënt. 

Een belangrijke waarschuwing is hier op zijn plaats. 
De onderzoeksuitkomsten uit de meta-analyses mogen 
geen aanleiding zijn om een eclectisch, pluralistisch 
of anderszins ‘nihilistisch’ standpunt in te nemen. De 
onderzoeksuitkomsten laten zien dat de bestaande pro-
fessionele benaderingen allemaal even goed zijn. We 
kunnen er echter niet uit afleiden dat we naar believen 
benaderingen kunnen uitwisselen of combineren, noch 
dat we de benaderingen zelf, en het belang daarvan, 
volledig mogen negeren. De effectiviteit van coaching 
lijkt sterk te worden bepaald door de keuze en toepas-
sing van een voorkeursbenadering. Een eclectische, 
pluralistische of nihilistische coach zou zich mijns 
inziens te vrij voelen om zonder veel overtuiging coa-
chingaanpakken, -methodes en -ideologieën te combi-
neren. 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 doeleinden van de 
onderhavige coaching. 
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