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De steen der 

wijzen van 
executive 
coaching:

Dit artikel biedt een overzicht van de belangrijkste
onderzoeken naar de effectiviteit van coaching. 
Ook bespreken de auteurs de uitkomsten van hun eigen 
kwantitatieve onderzoek, gebaseerd op 152 professionele 
coachingsrelaties. 

wat werkt?! 
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Wat weten we over de effectiviteit van 
coachingsgesprekken?
De belangrijkste vragen in het leven 
liggen voor in de mond maar zijn heel 
moeilijk te beantwoorden. Bijvoorbeeld: 
‘waarom heb ik dit nou gedaan?’, ‘wat 
bedoel ik daarmee?’, ‘wat heb ik hieraan?’ 
Ook in executive coaching kennen we 
dergelijke voor de hand liggende en es-
sentiële maar tegelijkertijd bijna onbeant-
woordbare vragen. Bijvoorbeeld:

Heeft ons werk als coach effect? •	
Bereiken onze afnemers er hun be-
langrijkste doelen mee?
Welke aspecten van coaching zijn •	
effectief? Wat zijn de ‘effectieve ingre-
diënten’ van coaching?
Onder welke omstandigheden zijn •	
deze aspecten van coaching bij uit-
stek effectief?

Deze vragen over het effect zijn al door 
duizenden coaches gesteld. In de litera-
tuur over coaching worden ze steeds 
opnieuw aan de orde gesteld. Zelden 
wordt echter een serieuze poging gedaan 
ze te beantwoorden met meer dan de 
mening van een coach of de uitkomsten 
van geselecteerde case-studies. In de 
literatuur over coaching zijn over de resul-
taten van executive coaching nog geen 
tien degelijke kwantitatieve onderzoeken 
te vinden. Dat is ook niet verwonderlijk: 
zo’n nauwgezet onderzoek is bijzonder 
omslachtig en kostbaar in zowel ontwerp 
als uitvoering. Voor de meeste coaches 
is een objectief onderzoek naar de eigen 
effectiviteit bovendien geen topprioriteit. 
Zij hebben het al druk genoeg met de 
acquisitie en alle andere eisen die hun 

praktijk stelt.
Als we deze vragen echter niet stellen, laat 
staan beantwoorden, hoe rechtvaardigen 
we dan onze niet onaanzienlijke tarieven? 
Met welk recht kunnen we dan beweren 
dat de drukke topmanager baat heeft bij 
coachingsgesprekken? En hoe vermijden 
we dan de zeer reële valkuilen van exe-
cutive coaching, bijvoorbeeld dat we de 
situatie verkeerd inschatten, de bestaande 
situatie verergeren of onze invloed ver-
keerd aanwenden (Berglas, 2002)?

We weten heel weinig over de effectiviteit 
van coaching
De bestaande literatuur biedt slechts een 
klein aantal kwantitatieve studies naar 
de effectiviteit van coaching. Alle reden, 
dus, om die goed te bestuderen en samen 
te vatten. Dat laatste proberen we nu 
te doen, voor zover onze kennis van de 
literatuur reikt.
Er zijn wel veel artikelen waarin wordt 
gekeken naar de waarde van coaching 
in de ogen van de cliënt; cliënten wordt 
bijvoorbeeld gevraagd in te schatten in 
hoeverre de ontvangen coaching heeft 
bijgedragen aan het financiële resultaat 
van hun organisatie (zie bijvoorbeeld 
McGovern e.a., 2001). Wij kennen slechts 
zeven onderzoeken waarin de effectiviteit 
van coaching wordt onderzocht aan de 
hand van andere criteria dan de tevreden-
heid van de cliënt (waaronder vier zonder 
controlegroep). Olivero e.a. (1997) keken 
naar managers die hadden deelgenomen 
aan een trainingsprogramma van drie da-
gen gevolgd door acht weken coaching. 
Zij constateerden dat de productiviteit 
aanmerkelijk toenam door zowel de trai-
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ning als de coaching en dat  daarin de bij-
drage van coaching verreweg het grootst 
was. In het onderzoek van Thach (2002) 
werden de managers voor en na hun coa-
ching onderworpen aan 360°-feedback. 
Gemeten werd een gemiddelde toename 
in ‘leiderschapseffectiviteit’ op grond van 
zowel de waarneming van de managers 
zelf als van degenen door wie zij werden 
beoordeeld. 
Significante effecten als gevolg van exe-
cutive coaching zijn ook gemeten door 
Peterson (1993) en door Ragins e.a. (2000). 
In het onderzoek van de laatstgenoem-
den werd bij 1162 professionals uit tal 
van organisaties onderzocht in hoeverre 
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 mentorprogramma, 
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 aanwijsbare 
verschillen tussen professionals die wel 
en professionals die geen mentor hadden 
gehad. Tevreden professionals bleken 
duidelijk positiever over zichzelf (zelf-
vertrouwen), hun werk, promotiekansen, 
organisatie en carrière; hierbij werd geen 
significant verschil geconstateerd tussen 
formele en informele mentoring. Evers e.a. 
(2006), ten slotte, hebben de inschatting 
van de eigen effectiviteit en de verwach-
ting 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 
steekproef (dertig managers in zowel de 
experimentele als de controlegroep), von-
den ze toch significante aanwijzingen dat 
de coachingsgesprekken een positief ef-
fect hadden: op één van de drie aspecten 
scoorde de gecoachte groep significant 
hoger dan de controlegroep, zowel wat 
betreft de inschatting van de eigen ef-
fectiviteit (‘je eigen doelen stellen’) als ten 
aanzien van de verwachting omtrent het 
resultaat (‘evenwichtig handelen’). 
Een van de meest gedegen onderzoeken 
naar de effecten van executive coaching 
is uitgevoerd door Smither e.a. (2003). In 
dit onderzoek werd gewerkt met een con-
trolegroep, beoordelingen van onafhan-
kelijke onderzoekers, en beoordelingen 
door superieuren, collega’s en onderge-
schikten van de cliënten (360°-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 mana-
gers bij één multinational. Mét executive 
coaching bleek de kans significant groter 
dat de manager (1) zich specifieke doelen 
stelde, (2) zijn/haar superieuren om sug-
gesties vroeg en (3) hogere scores kreeg 
van direct ondergeschikten en superieu-
ren.
In de beperkte maar groeiende literatuur 
over de resultaten van coaching heb-
ben we slechts twee artikelen gevonden 
waarin werd onderzocht wat voor soort 
coaching effectief is. Oftewel: welke coa

chingsmodellen, eigenschappen van coa-
ches of manieren waarop een coach zich 
opstelt geven voor de cliënt de doorslag? 
Scoular en Linley (2006) onderzochten (1) 
in hoeverre de ervaren behulpzaamheid 
werd beïnvloed doordat er bij aanvang 
van het gesprek expliciet doelen wer-
den afgesproken en (2) in hoeverre de 
vermeende effectiviteit werd beïnvloed 
door persoonlijkheidsovereenkomsten 
en -verschillen tussen coach en cliënt, 
gebruikmakend van MBTI. De effectme-
tingen twee respectievelijk acht weken na 
de coachingssessie lieten geen verschil 
zien tussen ‘doel stellen’ en ‘geen doel 
stellen’; geconstateerd werd echter dat de 
resultaatscores significant hoger waren 
naarmate persoonlijkheden van coach 
en cliënt meer van elkaar verschilden. 
De Haan e.a. (2011) onderzochten hoe 
verschillende executive coachingsinter-
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. Zij vonden geen enkel 
aantoonbaar onderscheid tussen speci-
fieke coachingsinterventies van coaches. 
Daaruit concludeerden zij dat de mate 
waarin coaching als behulpzaam wordt 
ervaren niet samenhangt met de gekozen 
techniek of aanpak – maar meer met 
factoren die bij alle vormen van coaching 
aanwezig zijn. Denk aan relatie, invoelen, 
positieve verwachting, enzovoort. 

Samenvattend: het onderzoek naar de 
resultaten van coaching staat duidelijk 
nog in de kinderschoenen. De steen der 
wijzen van executive coaching is nog niet 
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gevonden. Er is geen algemeen aanvaarde 
norm zoals, bijvoorbeeld, de meta-
analyses in het psychotherapeutisch 
onderzoek (zie Wampold, 2001; De Haan, 
2007; en hierna). Er valt bovendien nog 
iets anders op. In de eerste vier voor-
noemde 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 vervol-
gens bekeken (Ragins e.a., 2000; Smither 
e.a., 2003; en Evers e.a., 2006) zijn slechts 
kleine effecten gemeten (kleiner dan in 
de psychotherapie). Een effectmeting 
lijkt dus bijzonder 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.

Aangrenzende vakgebieden bieden 
bijzonder harde conclusies
Professionals in het oudere en grotere 
vakgebied van de psychotherapie stel-
len de vraag omtrent de effectiviteit al 
zeker sinds de jaren dertig aan de orde 
(Rosenzweig, 1936) en voerden daarover 
levendige discussies. Dit komt onder 
meer doordat er in de psychotherapie 
meer geld is voor onderzoek (omdat de 
therapiegesprekken voor het meren-
deel door enkele grote instanties wor-
den bekostigd). De eerste bevindingen 
waren nog onduidelijk en ogenschijnlijk 
tegenstrijdig. Langzamerhand vormen 
zich echter overtuigende uitkomsten die 
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 
gemiddeld aantoonbaar beter dan 
tachtig procent van de controlegroep 
(Wampold, 2001).
Welke aspecten van de psychotherapie •	
hebben effect? Niet de verschillen 
in interventie, aanpak, model en 
protocol – maar aspecten die in elke 
aanpak een rol spelen (‘gemeen-
schappelijke factoren’), zoals de 
cliënt-context, de persoonlijkheid 
van de therapeut en de relatie tussen 
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 belangrijker zijn dan 
voorheen werd gedacht (Wampold, 
2001).

Dit zijn belangrijke en overtuigende 
bevindingen. Maar zijn ze ook relevant 
voor coaches? Ze zijn immers slechts 
geldig voor professionele therapeuten 
die werken met als zodanig aangemerkte 
patiënten met een specifiek probleem. 

Cliënten van psychotherapie zijn wellicht 
te verschillend van die van coaching.
Onderzoeksresultaten met een vergelijk-
bare statistische degelijkheid hebben wij 
voor ons vakgebied echter niet gevonden 
en deze zijn – afgaand op het beschikbare 
onderzoek nu – ook niet op afzienbare 
termijn te verwachten. Die degelijkheid 
hebben we echter wel nodig, gezien de 
complexiteit van de coachingsinterventie.

Meting van de gemeenschappelijke 
factoren
Wat te doen? Lijdzaam afwachten totdat 
we ook voor executive coaching een groot 
aantal degelijke, kwantitatieve effecton-
derzoeken hebben, mede gebaseerd op 
controlegroepen en harde uitkomstcrite-
ria? Dat lijkt ons weinig zinvol. We kunnen 
er maar beter, stellen wij voor, vanuit gaan 
dat eventueel toekomstig onderzoek naar 
de effectiviteit van coaching vergelijkbare 
uitkomsten zal opleveren als in de psycho-
therapie: een hoge effectiviteit, die vooral 
toe te schrijven is aan zogeheten gemeen-
schappelijke factoren. Het onderzoek van 

De Haan e.a. (2011) biedt al een eerste 
indicatie in die richting. Vanuit deze aan-
name kunnen we gaan proberen om meer 
greep te krijgen op het relatieve effect 
en belang van die gemeenschappelijke 
factoren. Daar hebben wij ons dan ook op 
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gericht in ons recente onderzoek met 152 
managers die werkten met 31 ervaren 
coaches. 

Conclusie: enkele voorlopige bevindingen
Ons kwantitatieve onderzoek (Duckworth 
e.a., 2010) laat zien dat de kwaliteit van 
de relatie van de coach met de cliënt 
misschien wel de allerbelangrijkste factor 
is voor succesvolle coaching. Echter, dit is 
uitsluitend het geval wanneer de cliënt 
die relatie inschat; de onafhankelijke 
inschatting van de relatie door de coach 
correleert niet met effectiviteit (een 
vergelijkbare bevinding als in de psy-
chotherapie: Horvath en Symonds, 1991). 
Ook bleek dat het effect van coaching 
significant positiever was als de cliënt 
(in zijn/haar eigen ogen) werd geholpen 
om nieuwe inzichten te verwerven, werd 
uitgedaagd in denken en doen, en werd 
gesteund. Het effect was minder positief 
als de cliënt meende vooral informatie 
te hebben gekregen of aangemoedigd 
te zijn de eigen emoties de vrije loop te 
laten. En het effect was neutraal als de 
cliënt vooral het gevoel had, adviezen of 
opdrachten te hebben gekregen van de 
coach. Opmerkelijk is wellicht (want het 
wijkt af van de bevindingen van Scoular 
en Linley, 2006) dat alle persoonlijk-
heidstypen (op basis van MBTI) in gelijke 
mate baat lijken te hebben bij coaching: 
verschillende persoonlijkheidstypen 
waarderen verschillende aspecten van 
coaching, maar de match tussen coach en 
cliënt lijkt van geen belang te zijn.
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