
Handboek Effectief Opleiden 40/151

11.6-2.
‘Ik twijfel dus ik coach’

Spannende momenten uit de coachingpraktijk

Dr. E. de Haan

11.6-2.01juni 2006

HEO40.book  Page 1  Wednesday, May 31, 2006  8:09 AM



11.6 LEREN VAN INDIVIDUEN/
WERKBEGELEIDING

11.6-2.02

Inhoud

Auteur

Dr. E. de Haan is directeur van Ashridge’s Centre for Coaching, senior consul-
tant for organisation development bij Ashridge Consulting in Londen, zelfstan-
dig organisatieadviseur en executive coach, gespecialiseerd in interpersoonlij-
ke en dramatische aspecten van het werken binnen groepen en organisaties.
Hij is redactielid van het tijdschrift Journal of Philosophy of Management en lid van
de Commissie van Toezicht van de Stichting Coach!.

De auteur dankt Yvonne Burger, Erica Koch, Gerard Wijers en Esther Brak-
kee voor hun bijdragen bij de totstandkoming van dit hoofdstuk.

E-mail: Erik.deHaan@Ashridge.org.uk

1 Inleiding 11.6-2.03
2 Overzicht met 56 waar gebeurde spannende momenten 11.6-2.03
3 Samenvatting in de vorm van een ‘twijfelachtig’ verhaal 11.6-2.10
4 Hoe met deze spannende momenten en twijfels om te

gaan?
11.6-2.11

4.1 Analyse 11.6-2.11
4.2 Synthese 11.6-2.15
5 Tot slot 11.6-2.17

Literatuur 11.6-2.18

juni 2006Handboek Effectief Opleiden 40/152

HEO40.book  Page 2  Wednesday, May 31, 2006  8:09 AM



11.6-2 ‘Ik twijfel dus ik coach’

Handboek Effectief Opleiden 40/153

1 Inleiding

Sinds november 2002 organiseer ik samen met een collega een vijfdaagse mo-
dule Coaching! voor organisatieadviseurs en leidinggevenden met ervaring in
het voeren van individuele begeleidingsgesprekken, die zich verder willen ont-
wikkelen als coach. De module nodigt deelnemers uit om alternatieve coa-
chingbenaderingen te vergelijken, meer kennis op te doen van de eigen voor-
keurstijlen, en zelf een meer geprofileerde, unieke coachingstijl te
ontwikkelen. De laatste voorbereidingsopdracht voor de module luidt:

Beschrijf kort één specifiek spannend moment met een eigen coachee. Denk aan
wat je zelf het ‘spannendste’ hebt gevonden met jouw coachee, of een moment
waarop je niet goed wist wat je als coach moest doen.

Tijdens de module leren de deelnemers op basis van hun eigen spannende mo-
menten en coachingvragen, door een veelheid van oefeningen in de vorm van
coachinggesprekken.

Deelnemers aan deze module bestaan voor ongeveer driekwart uit professio-
nals die net een langere opleiding tot organisatieadviseur hebben afgerond en
voor een kwart uit zelfstandige coaches. Geen van de deelnemers is gediplo-
meerd of geaccrediteerd als coach of therapeut en slechts een enkeling heeft
een langer durende opleiding gevolgd op dit gebied. Inmiddels heeft de modu-
le vijfmaal plaatsgevonden en hebben we van 49 van de ruim 60 deelnemers ge-
detailleerde voorbereidingsopdrachten ontvangen, waardoor wij in het bezit
zijn van een schat aan beschrijvingen van ‘spannende momenten’ zoals erva-
ren door aspirantcoaches, om precies te zijn 71 stuks. Na vijf uitvoeringen leek
het de moeite waard om al deze momenten eens op een rij te zetten. 15 van de
71 momenten vielen al in een vroeg stadium af, omdat ze niet plaatsvonden in
een zuivere coachingrelatie, maar bijvoorbeeld binnen een hi-ërarchische rela-
tie of tussen directe collega’s. De 56 overblijvende momenten blijken uiterst
herkenbaar, ook voor meer ervaren coaches, en zij blijken elkaar veeleer aan te
vullen dan dat zij in verschillende richtingen wijzen. Alle ex-deelnemers van
de module gaven toestemming om de spannende momenten te publiceren. In
dit hoofdstuk ga ik op zoek naar terugkerende patronen in de collectie en on-
derzoek ik hoe coaches om kunnen gaan met dergelijke momenten.

2 Overzicht met 56 waar gebeurde spannende momenten

Hieronder volgt een opsomming van alle 56 spannende momenten, waarbij ik
alleen kleine veranderingen heb aangebracht in stijl en spelling. De momenten
vallen natuurlijkerwijs onder de kopjes die aspecten van het coachingproces
beschrijven, maar die indeling had ook anders gekund, en vele spannende mo-
menten zijn in principe onder verschillende kopjes te plaatsen. Een eerste in-
terpretatie heeft dus al plaatsgevonden, door deze volgorde te kiezen en deze
kopjes.
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1 ALLE MOMENTEN ZIJN SPANNEND

(i) ‘Ik kan niet één spannend moment beschrijven; wel ervaar ik de coachingbijeenkomsten
tot nu toe altijd als zeer spannend. Met name de onzekerheid over het verloop van het proces.
Hoewel uit de feedback toch steeds blijkt dat de coachees positief zijn over de bijeenkomsten.
Ze zeggen dat ze handvatten vinden om verder te kunnen in hun werk.’

2 HET PRILLE BEGIN – ACQUISITIE

(ii) ‘Het aannemen van een coachingopdracht: gesprek met de opdrachtgever, al dan niet in
aanwezigheid van de coachee.’
(iii) ‘Ik vond het lastig om -überhaupt coaching aan iemand voor te stellen, dus te vragen of
individuele coaching door mij een oplossing is. Hoe weet ik of voel ik dat een mogelijke coa-
chee een coach op prijs stelt? Het aangaan van een coachrelatie vind ik dus lastig, en ik weet
dan ook niet goed hoe ik dat moet aanpakken.’
(iv) ‘Kennismaken met nieuwe coachees vind ik het allerspannendst, keer op keer, omdat je
niet weet hoe mensen reageren. Misschien willen ze niet, staan ze er niet voor open en het
blijkt vaak dat juist die personen coaching nodig zouden hebben.’

3 HET PRILLE BEGIN – HET EERSTE GESPREK

(v) ‘Eerste gesprek met mijn klant vond ik het spannendst. Hoe bereid je je voor? Wat zal zijn
reactie zijn op je aanpak? Zijn we na een half uur al klaar? Enzovoort.’
(vi) ‘Ik heb deze week voor het eerst met mijn coachee contact gehad. Zo’n eerste ‘rendez-
vous’ is altijd spannend: hoe ziet ze er uit, hoe is haar eerste overkomen, wat zal ze van mij
vinden?’

4 HET PRILLE BEGIN – RELATIEOPBOUW

(vii) ‘Vertrouwen van de coachee te krijgen waardoor wezenlijke problemen op tafel konden
komen. Zij kende mij als lid van het managementteam met een bepaalde reputatie van veel-
eisendheid en doortastendheid. Nu werd ik haar coach. In het begin noemde ze als belangrijk-
ste probleem tijdsgebrek. Dit was wel waar, maar daarachter schuilde een belangrijker gege-
ven: dat zij tegen een burn-out aanzat en was vastgelopen in haar managementopdracht en
niet in staat de impasse te doorbreken. Dus we moesten in het begin een gemeenschappelijk
idioom ontwikkelen en ik moest ontdekken waar zij problemen ervoer. Het moment waarop
zij aangaf dat ze een probleem had en dat ze me vertrouwde, was in zekere zin wel een door-
braak. Inmiddels is ze erg blij met de coaching en geeft mij daar te veel credits voor.’

5 BEN IK WEL GOED GENOEG?

(viii) ‘Het heeft mij veel vertrouwen en ruimte gegeven dat de coachee voor mij koos. Ik er-
vaar wel een druk doordat zij veel therapie-ervaring heeft en doordat zij kort geleden een trai-
ning persoonlijke effectiviteit heeft gevolgd.’
(ix) ‘Lastig vind ik personen te coachen op hoog niveau, met zoveel meer werkervaring dan
ikzelf.’

6 DOE IK HET WEL GOED?

(x) ‘Wat ik lastig vind als coach is dat ik soms teveel hecht aan kennis. Terwijl als ik ergens
kennis van heb, ik ook met oplossingen wil komen. Een ander punt waar ik mee worstel als
coach is de vraag of je als coach voornamelijk inspeelt op de behoeftes van de coachee, of dat
je ook feedback kunt geven uit eigen initiatief, zelfs al zit de coachee niet te wachten op deze
feedback of is hij er nog niet ‘klaar voor’.’
(xi) ‘Het spannendst vond ik het toen ik in een coachinggesprek heel consequent mijn coa-
chee volgde in wat ze zei, en dat steeds ‘teruggaf’. Dit gaf uiteindelijk namelijk weinig ruimte
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voor de oplossing van haar probleem. Ik had steeds, tot en met het volgende gesprek, het ge-
voel dat ik iets geforceerd had. En ik was dan ook bang dat mijn aanpak het coachingproces
richting haar verder weg liggende doel had verstoord. Mijn ‘niet goed weten wat te doen’
plaatste mij op een kruispunt: teruggeven wat zij zei of het gesprek terugbrengen naar haar
aanvankelijke vraag. Dat laatste leek me niet coacherig – ik was bang dat het gesprek vast zou
komen te zitten. Uit dit voorbeeld blijkt dat ook als ik niet weet wat ik moet doen ik vaak een
keuze maak om maar iets te doen. Maar misschien kan ik dat nog tijdens het gesprek veran-
deren en dan feedback vragen over mijn aanpak. ‘
(xii) ‘Wanneer ik niet begrijp wat de vraag is en hoe deze aan te pakken. In vertrouwen word
ik regelmatig deelgenoot gemaakt van samenwerkingsproblemen onderling en ben ik nog
niet altijd effectief genoeg in het aandragen van handvatten richting een oplossing. De be-
wustwording van de problematiek en de mogelijke eigen bijdrage daarbij van de manager en
het hoger gelegen belang van gezamenlijkheid om te komen tot verdere verandering en ont-
wikkeling van het bedrijfsonderdeel. Kortom, het samensmeden van afzonderlijke beleving
en doelen tot een gezamenlijk belang met een meerwaarde. Spannend voorbeeld is geweest
het rechtstreekse verzoek om een bijdrage te leveren aan de teamcoaching van een manage-
mentteam in de vorm van een workshop, waarbij naast het benoemen van afzonderlijke en
collectieve doelen ook kwesties als persoonlijke samenwerkingsrelaties en het optimaliseren
daarvan spelen. Ten aanzien van deze dilemma’s heb ik mij regelmatig wat onmachtig ge-
voeld.’
(xiii) ‘Niet weten wat te doen: door de manager een niet-functionerende collega toegescho-
ven gekregen met de mededeling dat zijn functioneren binnen een bepaalde periode specta-
culair zou moeten verbeteren anders zou ontslag volgen. Aan de manager was te merken dat
hij niets van de coaching verwachtte en eigenlijk zijn conclusies al had getrokken. Ik ben er
gewoon maar ingestapt, niet wetend wat ik feitelijk moest doen. De condities waaronder ik
de coaching startte had ik niet nader besproken met de manager, de speelruimte evenmin. De
medewerker is na zes maanden ontslagen. Mijzelf leverde het een gevoel van falen op.’
(xiv) ‘Wat ik spannend vond was het moment dat mijn coachee ongenuanceerde kritiek had
gekregen van een collega en mij vroeg naar mijn mening daarover. Ik was het met de essentie
van de opmerkingen van de collega eens, maar vond het wel spannend hem dit mee te geven.
Ik vond het spannend omdat ik bang was dat hij dit mij kwalijk zou nemen.’
(xv) ‘Mijn coachee aanspreken op haar stijl van praten en de abstracte taal die ze gebruikte,
die niet bij anderen aansloot.’
(xvi) ‘De niet vlottende relatie aan de orde stellen, en er uit komen.’

7 ER IS IETS...

(xvii) ‘Als coach vind ik het spannend als ik wel voel dat er iets aan de hand is achter een veel-
heid van gegevens die mij worden verteld, maar er mijn vinger nog niet op kan leggen. Dan
weet ik niet goed wat te doen. Achteraf denk ik dan dat ik dat gegeven terug had moeten leg-
gen, maar op het moment zelf komt dat niet in mij op.’
(xviii) ‘Spannend vind ik momenten waarop je heel open moet zijn om iemand uit zijn
schulp te laten kruipen. Je signaleert iets, bijvoorbeeld  een ongemakkelijke reactie en be-
noemt die direct terwijl je je eigenlijk op ‘het randje’ bevindt.’

8 ER IS NIETS...

(xix) ‘Lastig vind ik als ik totaal geen handvatten heb of als de vraag heel open is.’
(xx) ‘Ik vind het spannend als mijn coachee niet of laat een casus bekend maakt.’
(xxi) ‘Lastig zijn de personen die het als iets verplichts zien.’

9 WAT MAAK IK LOS?

(xxii) ‘De aanleiding was het huidige onvermogen én de wens van mijn coachee om beter
grenzen te leren stellen, en assertiever op te treden in bepaalde (werk)situaties waardoor de
effectiveit van haar inspanningen tot grotere resultaten zouden leiden. Tijdens het gesprek
deden we een soort rollenspel waarbij ik de mogelijke, gevreesde reactie van de ‘tegenpartij’
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spiegelde, zodra zij duidelijk voor haar mening uitkwam. Gaandeweg stuitte ik op allerlei ir-
rationele, belemmerende overtuigingen bij haar die zo diep (in jeugdjaren) verankerd waren
en haar, zowel in haar werk als privé-leven, veel beperkingen oplegden. Ik vond het een span-
nend moment omdat ik merkte dat ze zich voor het eerst heel bewust werd van haar, jaren
lang zelf in stand gehouden, denkpatroon én ook vastberaden en ge-ïnspireerd leek om dit te
veranderen. Dat dit direct invloed zou hebben op haar opstelling binnen familierelaties was
onvermijdelijk. Uiteindelijk is het alleen maar beter geworden, maar ik vroeg me af of en hoe
ik de balans moest vinden als coach tussen objectiviteit en verantwoordelijkheid.’
(xxiii) ‘Ik coach momenteel een vrouw die werkt als adviseur bij een non-profitorganisatie.
Ze is begin dit jaar een paar maanden thuis geweest omdat ze overwerkt was. Ze is nu weer
begonnen en wil een goede start maken. Doelstellingen van de coaching zijn (1) het verscher-
pen van haar inzicht in haar sterke kanten, haar behoeften en haar stressfactoren; (2) het ver-
groten van haar inzicht in het soort werk dat het best bij haar past, en (3) het formuleren van
een passende loopbaanstrategie binnen de bestaande organisatie.

Een spannend moment voor mij was toen we na twee gesprekken tot een soort persoonlij-
ke kern kwamen. Ik had enerzijds het gevoel dat we echt de kern van haar problemen raakten
en dat was heel mooi, anderzijds vond ik het eng dat ik daarmee iets raakte waar ik ook iets
mee moest doen voor mijn gevoel. En wat dan? Waar stopt de coach en begint de therapeut?’

10 EMOTIES VAN DE COACHEE

(xxiv) ‘De betreffende coachee werd door zijn manager gestuurd voor coaching en bemidde-
ling tot training op het gebied van faalangst. Na een gesprek met de coachee, zei ik tegen de
coachee dat ik, op basis van zijn verhaal, het gevoel had dat er iets anders aan de hand was.
Betreffende coachee begon daarop over zijn hele lichaam te trillen en barstte in huilen uit,
waarna er een heel verhaal kwam over hoe hij zich de afgelopen maanden gevoeld had. Op
dat moment wist ik, buiten betrokkenheid te tonen, niet wat ik als coach moest doen en heb
de coachee gevraagd of hij het er mee eens was dat ik hem zou doorverwijzen naar de bedrijfs-
arts. Achteraf gezien is dat een goed besluit geweest. Op het moment zelf werd ik er echter
enigszins nerveus van.’
(xxv) ‘Met één van mijn coachees heb ik een re-ïntegratietraject gedaan. Dit was maar ten
dele vrijwillig. In één van de gesprekken werd de man zeer emotioneel. Dat zag ik bij hem voor
het eerst, hij is doorgaans een zeer rationeel man. Hij dreigde op te staan, de deur uit te gaan
en nooit meer terug te komen. Ik voelde dat ik het erg warm kreeg en me razendsnel afvroeg
wat dat voor hem en de organisatie zou betekenen. Ik heb hem heel rustig gevraagd wat hem
dat zou opleveren, buiten het op dat moment uit een voor hem moeilijke situatie stappen. Dat
riep verbazing bij hem op en hij nam de moeite om daar over na te denken en te antwoorden.
Dat moment hebben we beiden gezien als het keerpunt in het traject. Er ontstond voor hem
ruimte om terug te keren in de organisatie en op een nieuwe werkplek. Dit traject is inmid-
dels succesvol afgesloten.’
(xxvi) ‘Een nieuwe projectmedewerker in een organisatie waarin mogelijk banen gaan ver-
dwijnen voelde zich bedreigd door een aantal medewerkers die jaloers waren omdat zij wél
een baan had. Ze was hier erg van streek door. En daar wist ik geen raad mee.’
(xxvii) ‘Wat ik altijd weer spannend vind is als de emoties heel hoog oplopen. Bijvoorbeeld
als mijn coachee bijzonder boos of ontroostbaar is door voorvallen in het werk, zoals door ac-
ties of gedragingen van anderen. Omdat je op zo’n moment zo dicht bij de kern van de ander
komt ben ik altijd bang dat ik op zo’n moment de verkeerde dingen zeg of doe, die uiteindelijk
van grote invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van mijn coachee. Ik wil graag helpen en
sturen, maar niet de verkeerde kant op. Dan twijfel ik of ik wel het juiste doe.’

11 EIGEN EMOTIES

(xxviii) ‘De momenten waarop ik bij mijzelf een bepaalde mate van weerstand of irritatie er-
vaar. Ik denk bijvoorbeeld aan een gesprek met een interne coachee dat plaatsvond naar aan-
leiding van haar wens zich verder te ontwikkelen. Ze kreeg conform haar wens de gelegenheid
om haar takenpakket te verbreden en daarbij de verantwoordelijkheid om daar zelf, met hulp
van anderen, vorm en inhoud aan te geven. Ze nam geen initiatieven om deze taken naar zich
toe te trekken maar wachtte totdat ik informeerde hoe het ging, om vervolgens aan te geven
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dat er niets was gebeurd. Ze voelde zich niet verantwoordelijk voor haar eigen ontwikkeling.
Dat irriteert mij dan en ik moet uitkijken dat deze irritatie geen blokkade gaat vormen voor
het vervolg.’

12 EIGEN TWIJFELS

(xxix) ‘Soms ben ik wel eens bang dat ik mijn eigen twijfels, bijvoorbeeld over een ingebrach-
te situatie, te veel heb overgebracht.’
(xxx) ‘Momenten waarop ik niet weet wat ik moet doen, spelen als mijn coachee aangeeft
dat hij met een gewetensvraag zit. Ik vraag hem altijd de situatie te beschrijven en vraag hem
vervolgens waarom dit voor hem een gewetensvraag is. Vervolgens analyseren we mogelijke
consequenties als hij actie A of B onderneemt en kijken we waar hij zich prettig bij voelt. Tot
zover gaat het prima, maar dan vraagt hij mij altijd wat ik zou doen. Ik weet dan nooit in hoe-
verre ik hem mijn eigen mening moet geven om hem niet te be-ïnvloeden. Mijn overwegingen
om tot een besluit te komen kunnen immers heel anders zijn dan die van hem en niet per se
beter of slechter.

Ook geeft deze coachee aan dat ik voor hem als ‘het geweten’ fungeer. Ergens wel vleiend,
maar het zet mij ook op een voetstuk: ik meen immers dat hij verwacht dat ‘het geweten’ feil-
loos is en dat ben ik niet. Van een voetstuk kan je bovendien alleen maar afvallen! Ik weet dan
ook niet wat ik met deze situatie aan moet.’

13 UITSTELLEN VAN HET OORDEEL

(xxxi) ‘Ik kan niet direct één spannend moment benoemen maar ervaar wel regelmatig span-
ning tussen adviseren en coachen. Het is moeilijk geen advies te geven maar de coachee zelf
tot een conclusie te laten komen hoe om te gaan met de ingebrachte situatie.

Bovendien heb ik last met het objectiveren van door coachees voorgelegde situaties. Ik
merk dan bij mezelf dat ik een ‘oordeel’ heb over deze situatie. Dit komt doordat ik in veel
gevallen de betrokken personen en de organisatiecultuur ken. Bovendien weet mijn coachee
vaak op voorhand al hoe ik over het één en ander denk.

Door mijn adviseren en oordelen ben ik vaak bang te veel in één bepaalde richting te coa-
chen.’
(xxxii) ‘Een lastig punt dat regelmatig terugkomt, is dat ik met iemand bespreek hoe hij iets
zou kunnen aanpakken. Doordat ik in hetzelfde terrein werk, heb ik vaak al een duidelijk idee
hoe het zou moeten of wat het eindresultaat zou moeten zijn. Het feit dat iemand anders aan
een klus werkt betekent echter vanzelfsprekend dat het resultaat niet altijd hetzelfde is als
wanneer ik het zelf zou doen (waarbij ik maar in het midden laat of het slechter of beter is).
Ik vind het lastig dit los te laten.’
(xxxiii) ‘De coachee koos op een bepaald moment voor een strategie waar ik persoonlijk niet
achter stond. Ik vond het toen erg moeilijk om objectief te blijven en mijn eigen mening niet
te ventileren, bijvoorbeeld door het stellen van suggestieve vragen. Ik zag de oplossing vóór
mij maar de coachee duidelijk (nog) niet.’
(xxxiv) ‘Ik heb altijd wel geweten wat te doen. Wat dan wel lastig is, is om een onderscheid
te maken tussen mijzelf als manager die oplossingen heeft en wil aanreiken; en als coach die
vooral moet sturen op herkenbaarheid en het probleemoplossend vermogen van de ander.
Dan moet je voor je gevoel wel eens genoegen nemen met een second best oplossing van de an-
der. Soms wordt mij ook expliciet gevraagd wat ik zou doen. In dat geval illustreer ik wel eens
mijn werkwijze.’
(xxxv) ‘Toen mijn coachee afreageerde over een situatie die we beiden zeer vervelend vinden.
Toen dreigde de valkuil dat ik lekker mee ging mopperen.’
(xxxvi) ‘Mijn coachee is opgeleid als psychologe en psychotherapeut. Zij is bij ons werkzaam
als beleidsadviseur. Ze kwam bij mij in een periode van burn-out. Ze gaf aan al meerdere tra-
jecten te hebben doorlopen, liep ook bij een psycholoog en het had haar tot nu toe allemaal
niets opgeleverd. Ze wist wel waarom ze zich zo rot voelde, maar ze had de energie niet om
uit de vicieuze cirkel te komen. Terwijl ik haar aan het vertellen was hoe ik met haar te werk
zou gaan en dat ik samen met haar op zoek zou gaan naar haar kracht keek ze me erg argwa-
nend aan. Ik hoorde mezelf enthousiast praten en ik kon me ondertussen goed voorstellen dat
ze ook in dit traject weinig heil zou zien. Ze is het traject toch aangegaan. Ze zat zo diep in de
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put, dat ze hard nodig wat hulp kon gebruiken. Na een aantal sessies waarin er naar mijn idee
een stijgende lijn zat, we dingen hadden uitgediept en we een plan aan het maken waren om
naar een andere functie voor haar te gaan zoeken, kwam ze met heel irre-ële beroepswensen.
Beroepen waar nog minimaal vier jaar studie voor werd vereist. Alles wat wel binnen haar be-
reik was leek haar niet leuk. Op dat moment kreeg ik het idee dat alle gesprekken tot die tijd
voor niets waren geweest. Ik raakte zelf wat ge -ïrriteerd hierover. Later begreep ik dat het om
vluchtgedrag ging en dat heb ik met haar besproken.’

14 DOORBRAKEN

(xxxvii) ‘Ik vind de momenten waarop iemands bewustzijn groter wordt doordat het ‘kwart-
je valt’ heel spannend.’
(xxxviii) ‘Zien, horen en voelen dat je gesprekspartner ineens tot een bepaald inzicht komt,
waardoor vanaf dat moment alles anders is.’
(xxxix) ‘Spannende momenten zijn er veel, zeker in positieve zin. Ik bedoel dan het gevoel
van voldoening als het goed gaat, en je iemand hebt geholpen te bereiken wat hij had willen
bereiken.’

15 STURING VAN HET GESPREK

(xl) ‘Op het moment dat je voelt dat je in het gesprek structuur moet gaan aangeven twijfel
ik nog wel eens. Wat is nu een goede opmerking c.q. vraag? Ook ontstaan vragen als: wat zal
dit gesprek opleveren? Wat dien ik te bieden of hoef ik helemaal niks te bieden?’
(xli) ‘Individuele coaching: een evenwicht bereiken tussen zakelijke context en persoonlijke
groei.’

16 MATCHING COACH – COACHEE

(xlii) ‘Ik ben zelf redelijk extrovert. Mijn coachee is daarentegen redelijk introvert. Ik vind
het steeds weer spannend om tijdens gesprekken te kunnen zien of mijn opmerkingen wel of
niet aankomen en of hij het er wel of niet mee eens is. Meestal kom ik er achteraf pas achter,
als hij erop terugkomt. Ik vraag er regelmatig direct naar, maar dan nog heb ik het gevoel dat
ik niet precies weet wat er in hem omgaat en of ik hem dus help of niet.’
(xliii) ‘Wanneer en hoe de overstap maken van meer inhoudelijke zaken naar persoonlijke
zaken. Dit vind ik vooral lastig bij introverte coachees, met weinig, of zeer subtiele, expressie.’
(xliv) ‘Iemand die zelf niet wilde veranderen of ontwikkelen, ofwel ontwikkelpunten ont-
kende. Of iemand die iets wilde waarvan ik grote twijfel had of hij dat wel kon. Of iemand die
iets wilde waarvan ik weet dat het niet mogelijk is.’
(xlv) ‘Ik coach één directeur die in mijn beleving kort door de bocht en soms wat lomp kan
reageren. Zijn eigen belang klinkt in veel uitspraken door en hij zet zich vaak af tegen zijn
omgeving. Als je hierop doorgaat één op één gaat hij wel vooruit: dan ziet hij wel dingen in,
maar structureel verandert het niet echt. Ik werk nog niet zo heel lang met hem. Ik probeer
een balans te zoeken tussen timing, dus wanneer en hoe zeg ik iets, en opbouw van de relatie,
dus wanneer laat ik het nog gaan. Ook vraag ik mij daadwerkelijk af of hij wel wil veranderen.
Het brengt hem ook veel, anders zou hij dit gedrag niet blijven vertonen.

Hij zet zich daarnaast bij voorbaat af tegen ‘psychologisch gepraat’. ‘Pragmatisch’ is zijn
toverwoord. Dat is op zich natuurlijk niet verkeerd, maar daardoor sluit hij wel de weg af om
zaken ook eens op een meer structurele manier aan te pakken.’

17 GRENZEN AAN COACHING

(xlvi) ‘Het coachen gaat vaak ongemerkt, en is niet verbonden aan een coachingcontract of
expliciete coachinggesprekken. Het nadeel hiervan is dat ik me soms achteraf pas realiseer dat
ik het beter anders had kunnen aanpakken.’
(xlvii) ‘Mijn coachee, tevens collega want ik ben interne coach, zat overduidelijk in de knel
qua werkbelasting. Ik twijfelde of ik de leidinggevende daarover zou inseinen ter ondersteu-
ning van mijn coachee.’
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(xlviii) ‘Ik vind het een uitdaging om te leren hoe een coach het beste kan omgaan met de
‘professionele afstand’ tussen coach en coachee. Mijn spannendste moment was dan ook het
moment dat de coachee bekende dat hij gevoelens voor me had. Ik wist toen niet goed hoe ik
met die situatie om moest gaan.’
(xlix) ‘Via mijn leidinggevende heb ik gehoord dat mijn coachee een ‘slechte’ naam krijgt in
de organisatie. Hij wilde niet aangeven van wie de opmerkingen komen, maar mijn coachee
schijnt niet aan verwachtingen te voldoen. Ik kan deze aanmerkingen niet helemaal plaatsen.
Ik hoor van mijn coachee eigenlijk alleen positieve verhalen. Ook van directe collega’s en an-
dere mensen binnen de organisatie hoor ik redelijk positieve verhalen over hem. Hoe breng
ik dat nu ter sprake? Zijn promotie staat nu bovendien ter discussie en voor mijn eigen gevoel
is dat onterecht.’
(l) ‘Op zeker moment tijdens een evaluatiegesprek beschreef mijn interne coachee haar er-
varingen met een manager. Zij had de manager in diverse situaties geobserveerd en wist dui-
delijk met een aantal voorbeelden en situatieschetsen de min- en pluspunten bloot te leggen.

Gelijktijdig liep vanuit mijn rol als senior een traject waarin de detachering van dezelfde
manager ter discussie stond: verlengen, of stopzetten? Ik heb toen, na een snelle innerlijke af-
weging, maar zonder goed overleg met mijn coachee, gebruikgemaakt van haar informatie.

Zij heeft mij hier terecht op aangesproken. Uiteraard heb ik gelijk mijn excuses aangebo-
den. Ik vond het namelijk zelf ook bijzonder vervelend en een duidelijke fout van mijn kant.
Ik had beter moeten weten. Wel hebben we direct een goed gesprek gevoerd over wederzijdse
verantwoordelijkheid, wederzijds vertrouwen, hoe om te gaan met informatie en wanneer
vertel je welke informatie. Maar het bleef lastig voor mij, ook om dat gesprek plezierig af te
ronden. Er liepen, van beide kanten, diverse rollen door elkaar: coach, coachee, leidinggeven-
de, medewerker, collega. Kortom, ik vond dat ik mijn grip kwijt was.’
(li) ‘Mijn coachee, een leidinggevende binnen dezelfde organisatie, bespreekt met mij waar
hij met een medewerkster tegenaan loopt en wil hierover met haar in gesprek. Hij heeft hier-
over een en ander op papier gezet, zoals zijn ervaringen en zijn gevoelens. We hebben hier-
over een uitgebreid gesprek, waarin ik hem prijs hoe hij het op papier heeft gezet en hoe hij
het wil aanpakken. Hij sluit het gespreksresultaat kort met zijn leidinggevende en besluit het
uiteindelijk op zijn manier aan te pakken.

Het spannendste in dit verhaal is dat ik, nadat de gekozen aanpak bij de medewerker es-
caleerde, van de leidinggevende van mijn coachee te horen kreeg dat hij zich achter mij ver-
school. Dit was voor mij teleurstellend, omdat ik mij gebruikt voelde in het probleem wat hij
had met zijn medewerkster.

Ik wist op dat moment niet wat het meest verstandig was: hem feedback geven over mijn
gevoelens, of het hierbij laten omdat hij zich blijkbaar niet sterk genoeg voelde om vanuit
zichzelf te spreken.’
(lii) ‘Omdat ik verschillende rollen heb in mijn functie en met veel verschillende manage-
mentlagen te maken heb, kom ik vaak in de situatie terecht waarin ik voorkennis of achter-
grondinformatie heb, die mijn coachee niet heeft of behoort te hebben. Het is in veel gevallen
ook niet mijn taak om deze kennis te delen met mijn coachee.

Tevens kunnen er situaties ontstaan waarin ik een verplichting voel om met de informatie
die ik krijg van de coachee iets te doen richting het hoger management, zoals bijvoorbeeld
een signaal afgeven. Op deze momenten twijfel ik erg wat te doen; tot nu toe speel ik open
kaart omtrent zo’n dilemma met de coachee. Volgens mij loop ik dan nog altijd het gevaar dat
de coachee het als een beperking voelt dat ik soms meerdere belangen vertegenwoordig.

Met andere woorden: ik voel het zelf vaak als belemmerend dat ik een intern adviseur ben
en coaching slechts één van de rollen is die ik heb.’ 
(liii) ‘Het gevoel dat ik mijn coachee kwijt kan raken door te veel ‘bemanning op het project’,
want er was al een andere begeleider aanwezig. Ik vroeg me af of ik dit bespreekbaar moest
maken in de organisatie, moest laten passeren, en/of moest bespreken met de coachee’

18 IMPACT VAN DE ORGANISATIE

(liv) ‘Het spannendste vond ik dat een medewerker, mijn interne coachee, zijn opleiding af-
brak, er een jaar mee stopte en nu niet meer wist hoe zijn toekomst eruit moest zien. Het bleek
dat een traumatische ervaring binnen de organisatie de oorzaak was om te stoppen. Door het
coachinggesprek dat hem hielp omgaan met deze ervaring is hij nu weer aan de studie. Ik
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vind het erg moeilijk om als de organisatie lijnen heeft uitgezet, medewerkers toch te verlei-
den om zelf een ontwikkelingsproces in gang te zetten.’
(lv) ‘Kort geleden is er een moment geweest van ‘wat nu?’ met een manager die problemen
heeft met zijn afdeling en met de leiding van het bedrijf. Technisch heel capabel, heeft hij re-
gelmatig woede uitbarstingen die zijn effectiviteit verminderen. Hij is diep geraakt door het
feit dat men hem niet aardig vindt, en wil er graag iets aan doen. Tijdens de sessies kijken we
naar hoe het anders kan, met een stukje positief denken, visioning en NLP, maar niet zo lang
geleden is een deel van zijn afdeling overgezet naar een andere manager. Dus zijn we weer
terug bij af. Dat vind ik jammer. Een moment waarop ik niet goed weet wat ik moet doen om
hem verder te helpen, en of doorgaan wel zinvol is.’

19 TEAMCOACHING

(lvi) ‘Teamcoaching: verschillende belangen in teamconflict boven tafel krijgen en werkbaar
maken.’

3 Samenvatting in de vorm van een ‘twijfelachtig’ verhaal

Als ik weer een stap verder ga in het luisteren naar deze coaches en het inter-
preteren van hun spannende momenten, dan geef ik een samenvatting op
hoofdlijnen van alle 56 lastige momenten. Deze ziet er als volgt uit.

‘Wie ben ik dat ik dit werk mag doen?’, dat is de beginvraag van elke coach. De
pretentie hebben om een ander te kunnen coachen, en tegelijk die pretentie
vrij pretentieus vinden. Dat maakt het zo moeilijk om jezelf aan te bevelen, of
de eigen bijdrage toe te lichten aan een mogelijke nieuwe cli -ënt. Ook daarna
voelt deze twijfel spannend: ‘wanneer begint het, hoe begint het, wat gaat er
gebeuren, en zal ik in staat zijn iets terug te zeggen?’ En vervolgens, àls er iets
gebeurt, als de coachingrelatie aangegaan wordt, als er daarin iets gezegd
wordt of iets wordt ingebracht, zetten onmiddellijk nieuwe twijfels in: ‘Begrijp
ik het, hoe reageer ik, en is het zo goed genoeg?’. De vraag ‘Wat dien ik te bie-
den?’ tegelijk met de vraag ‘Hoef ik iets te bieden?’ 1. Het gaat soms zo ver dat
je zelfs twijfels krijgt over de eigen twijfels zelf, in de vorm van bijvoorbeeld de
vraag ‘Moet ik mijn twijfels inbrengen, of niet?’ 2. Ook kunnen twijfels zich uit-
strekken naar de bezigheid van het coachen zelf, zoals in ‘is dit of dat nog wel
coaching?’, een andere verwoording van ‘doe ik het wel goed zo?’.

Lastige confrontaties met die eigen twijfels zijn de momenten waarop je
coachee aan je vraagt wat te doen, of wanneer je zelf het initiatief neemt om
de coachee te adviseren. Maar er zijn ook meer subtiele confrontaties met deze
twijfels, namelijk wanneer de coachee ze wegneemt, door je bijvoorbeeld op
een voetstuk te plaatsen, te vleien, of ‘heel veel van je te leren’. Dat blijkt dan
zo goed te voelen dat je dat goede gevoel vaker wilt en dingen gaat zeggen die
je een grotere kans geven op een dergelijk compliment.

Maar er zijn ook momenten waarop de twijfels tot een ontlading komen, en
coaches zijn naar die spannende momenten sterk op zoek: wanneer het ‘kwart-
je valt’ of de ‘doorbraak plaatsvindt’, dus wanneer je coachee anders gaat voe-
len, denken of handelen.

1 Zoals omschreven in spannend moment xl hierboven.
2 Zoals omschreven in spannend moment xix hierboven.
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De coach die daar oog voor heeft, realiseert zich regelmatig hoezeer coa-
chen in feite één lange aaneenschakeling is van spannende momenten, veelal
in de vorm van twijfels: ‘kan ik als coach wel iets bieden, ben ik wel goed ge-
noeg, doe ik het goed, wat gaat er gebeuren, en als dat gebeurt zullen de coa-
chee en ik er dan mee om kunnen gaan, waar ligt de grens en gaan we die niet
overschrijden?’ Deze vragen volgen elkaar op in vele verschillende varianten.
Het is het beklemmende gevoel dat er elk moment iets kan gebeuren, iets dat
grote consequenties heeft, maar zonder dat we weten wat, welke consequen-
ties, wanneer, of hoezeer we daar zelf bij betrokken zullen zijn.

Als dan alle twijfels over coaching als gespreksvorm enigszins naar de ach-
tergrond verdwijnen, komen meer specifieke twijfels op over deze situatie. De
twijfel of de coach wel met deze specifieke coachee om zal kunnen gaan. ‘Las-
tige’ coachees lijken diegenen te zijn die de verkeerde verwachtingen hebben,
die geen verantwoordelijkheid nemen, of die stil en introvert zijn.

En als de twijfels over de coachingsituatie hanteerbaar blijken, dan zijn er
nog de invloeden van buiten die situatie. Vooral interne coaches voelen vaak
druk vanuit de coachee of vanuit anderen binnen de organisatie om resultaten
te boeken of in deze of gene richting actie te ondernemen. Resultaten en acties
die vaak ofwel buiten het contract liggen ofwel niet gegarandeerd kunnen wor-
den. Teamcoaching is een speciaal geval, waarin de verschillende opties en di-
lemma’s meer zichtbaar zijn door de verschillende mensen om de tafel.

Alles bij elkaar een verhaal vol twijfels, twijfels aan jezelf, je professionele in-
terventies en de grenzen van je professie. Nog korter samengevat, voelen coa-
ches op vele momenten vooral twee dingen: ‘wat is er aan de hand?’ en ‘heb ik
daar wel een antwoord op?’, ofwel: ‘wat zie ik?’ en ‘hoe reageer ik?’.

Uit deze samenvatting rijst overduidelijk één samenhangend verhaal op, dat ik
het spannende verhaal van de coach en haar/zijn coachee zou noemen. Hoe ver-
schillend al deze coaches onderling ook zijn, bij nadere beschouwing blijkt dat
zij zeer vergelijkbare spanningen ondervinden in hun werk. Ook valt op dat er-
varing en scholing als coach niet leidt tot andere spanningen in hun coaching-
werk: als ik meer ervaren coaches vraag wat hun meest spannende momenten
zijn komen zeer vergelijkbare aspecten naar boven. Dit doet denken aan Ro-
gers’ bekende uitspraak ‘Het meest persoonlijke is het meest universele’ (Ro-
gers, 1961), met andere woorden, de spannende momenten van coaching wij-
zen sterk op een algemeen-menselijke ervaring met een bepaalde vorm van
gesprekken, namelijk helpende gesprekken. Een ervaring die kinderen al heb-
ben, zonder dat zij zich bewust zijn dat ze coachen of gecoacht worden.

4 Hoe met deze spannende momenten en twijfels om te gaan?

4.1 ANALYSE

Hieronder geef ik een transscriptie van alle 56 spannende momenten in onge-
veer evenveel puntiger en vragend geformuleerde twijfels. De oorspronkelijke
spannende momenten komen nu vaak bij verschillende twijfels terecht. Het in-
terpreteren gaat hier dus weer een stapje verder, doordat ik korte essenties
voorstel die ik in verschillende spannende momenten terug zie komen. Net als
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in echte coachinggesprekken worden hier de boven ‘ingebrachte’ spannende
momenten door mij geherformuleerd en van samenvattende kopjes voorzien.
Bij de zo ontstane clusters van vergelijkbare twijfels geef ik ook steeds een kor-
te, persoonlijke reactie.

Overigens zijn veel van de bondige vragen hieronder op zichzelf nog geen
twijfel. De twijfel ontstaat pas als ze niet eenvoudig opgehelderd kunnen wor-
den – als de coach de vraag niet openlijk kan of durft te stellen, of als het ant-
woord ambivalenties bevat. Twijfels en spanningen gaan dus net als hiervoor
hand in hand.

1 Twijfels over elke coaching, en elk moment van coaching

1 Wat gaat er nu gebeuren? (i, iv, v, xxvii, xl)
2 Hoe komt de coachee over? (vi)
3 Wat zal ik erover kunnen zeggen? (v)
4 Wat gaat er om in mijn coachee? (xlii)
5 Begrijp ik hier wel genoeg van? (xii, xlii)
6 Is dit het wezenlijke/echte probleem? (vii, xvii, xxiii)
7 Wil deze coachee wel? (iv, v, xxi)
8 Neemt mijn coachee wel verantwoordelijkheid voor de eigen vragen? (xxi, xxxvi, xxviii,
xliv, liv)
9 Wil mijn coachee wel veranderen? (xliv, xlv)
10 Wat levert dit gesprek op? (xl)

Als deze twijfels niet in elk gesprek door het hoofd van de coach schieten, hoe
kan zij dan nog een goede coach zijn? De twijfels drukken uit dat de coach ge -ïn-
teresseerd is in de coachee, in de vraag van de coachee, in de coaching, en in de
uitkomsten van coaching. Ze moeten dus wel van belang zijn voor goede coa-
ching. Vervelend is natuurlijk dat deze twijfels en het uitblijven van een defi-
nitief antwoord de coach ook onzeker maken, en nimmer voldaan. We zien in
dit eerste blokje van twijfels al hoe belangrijk zoiets als containment (Bion, 1963)
is voor de coach: het rustig, ontvankelijk en authentiek blijven ook in een situ-
atie van pregnante, zelfs existenti-ële vragen en twijfels.

2 Twijfels over de coachingrelatie en overdracht1

1 Hoe beveel ik mezelf aan? (ii, iii, iv, xxxvi)
2 Word ik wel geaccepteerd? (iii, vii, viii, ix, xxxvi, xlv)
3 Wat vindt de coachee van mij, en van mijn interventies? (v, vi, xliii)
4 Heeft de coachee vertrouwen in mij? (vii, viii, ix)
5 Heeft de coachee vertrouwen in de coaching? (xxv, xxxvi)
6 Wat te doen als de coachee emotioneel wordt over de coaching? (xxv)
7 Hoe ga ik om met ondermijning van de coaching door de coachee? (xxv, xlv, xlviii)
8 Word ik door mijn coachee verleid? (vii, xxx, xlix)
9 Wat te doen als mijn coachee mij op een voetstuk plaatst? (xxx)
10 Wat te doen als mijn coachee mij verleidt ‘mee te mopperen’? (xxxv)
11 Wat te doen als ikzelf emotioneel wordt over de coaching? (xxvii, xxviii)
12 Wat als ik twijfel aan de vermogens van mijn coachee? (xxxiv, xliv)
13 Wat te doen als mijn coachee mij irriteert? (xxxvi)
14 Hoe ga ik met introverte coachees om? (xlii, xliii)

1 Overdracht is het verschijnsel dat relatiepatronen van buiten de coachingrelatie, deze coa-
chingrelatie zelf binnensluipen, waar van die patronen geleerd kan worden. Het begrip is ge -ïntrodu-
ceerd door Freud. Voor een goede introductie tot overdracht zie Stroeken (1988).
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15 Hoe ga ik met lompe, egocentrische coachees om? (xlv)
16 Hoe stel ik de relatie zelf aan de orde? (xvi, xviii, xxxvi)

Het is moeilijk het belang van de relatie tussen coachee en coach te onderschat-
ten. Op de eerste plaats heeft de coachee een minimum aan vertrouwen in en
acceptatie van de coach nodig om aan het werk te kunnen (11 – 15). Dat leidt
tot vertrouwen in de uitkomst en hoop op verbetering, een ‘placebo effect’
waarvan bij therapie is aangetoond dat dit al 15% van het resultaat van thera-
pie bepaalt – zelfs helemaal los van het eigenlijke therapeutische werk (zie
Asay & Lambert, 1999). Op de tweede plaats zien we in 16 – 20 het enorme be-
lang van overdracht en in 21 – 25 het even zo grote belang van tegenoverdracht
voor de uitkomst van coaching. Wrijvingen in de relatie tussen coach en coa-
chee geven inzicht in de andere relaties van de coachee. Heel terecht merken
de inbrengers op dat juist de mensen die niet open staan voor coachinterven-
ties vaak degenen zijn die coaching nodig hebben (vergelijk iv),  en dat het juist
deze spannende momenten tussen coach en coachee zijn die achteraf als om-
slagpunten worden gezien (zie bijvoorbeeld xxv). Een belangrijke taak van de
coach is om de coachingrelatie zelf en de mogelijke overdracht aan de orde te
(durven) stellen (26).

3 Twijfels over sturing van de coachinggesprekken

1 Wat te doen als er geen vraag is? (xix, xx)
2 Wat te doen als de vraag heel open is? (xix)
3 Hoe aan de orde te stellen dat er ‘iets’ is, een ongemakkelijke reactie van de coachee? (xvii,
xviii)
4 Wat te doen als ik stuit op diepere lagen en sterkere emoties? (xxii, xxiii, xxiv, xxv, xxvi,
xxvii, lv)
5 Hoe om te gaan met een ‘doorbraak’, en het gevoel van voldoening daarna? (xxii, xxv,
xxx-vii, xxxviii, xxxix)
6 Wat te doen met mijn esprit de l’escalier (xvii)
7 Is alleen luisteren en samenvatten genoeg? (xi)
8 Kan ik (ongevraagd) mijn eigen interpretatie geven? (x, xi, xlix, li)
9 Hoe kan ik mijn meer kritische interpretatie geven? (x, xiv, xv)
10 Hoe mijn advies los te laten? (xxxi, xxxii)
11 Kan ik (ongevraagd) advies geven? (xv, xxii, xxxi, xxxii, xxxiii, xxxiv)
12 Wat te doen als mijn coachee mij advies vraagt? (xiv, xxx, xxxiv)
13 Kan ik feedback vragen over mijn aanpak? (xi)
14 Moet ik het gesprek structureren, moet ik sturen, en zo ja, hoe? (xi, xxvii, xl, xli)
15 Teamcoaching: hoe verschillende belangen te betrekken en af te stemmen? (xii, lvi)
16 Hoe vind ik een balans tussen zakelijke en persoonlijke thema’s? (xli, xliii)
17 Hoe vind ik een balans tussen objectiviteit en medeverantwoordelijkheid? (xxii)
18 Hoe vind ik een balans qua timing, dus wanneer en hoe iets te zeggen? (xlv)

Omgaan met emoties en met het vermoeden dat er ‘iets’ aan de hand is met de
coachee, staat hoog op de lijst met spannendste momenten van coaches. Je
weet het nooit zeker: is er ‘iets’ of is er niet ‘iets’? En hoe stel je ‘het’ aan de orde
op een manier die niet te sturend is, en die niet van jouw kant de relatie node-
loos onder druk zet? Bij coaching mag de coachee centraal staan, dus coaches
willen niet te veel sturen. Maar zij merken dat een samenvatting al sturing in
zich heeft, net als de vraag of er hier ‘iets’ aan de hand is, of een interpretatie,
of feedback, of adviseren.
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In veel van de twijfels hierboven zien we dat coaches zich erg verantwoorde-
lijk tonen voor sturing, voor de balans tussen verschillende onderwerpen tij-
dens het gesprek en voor wanneer iets gezegd wordt. Dit is uiterst herkenbaar,
maar in mijn ogen zou toch vooral de coachee verantwoordelijk moeten zijn
voor die dingen. Wat mij betreft moeten coaches zich erbij neerleggen dat hun
coachinggesprekken in zeer fundamentele zin niet door hen gestuurd of ge-
pland kunnen worden. Sturen is een illusie, soms van de coach, soms van de
coachee, en vaak van beiden. De illusie coaching te kunnen sturen is één van
de defensies tegen de aanwezigheid van onplezierige spanningen en twijfels.
Coaches kunnen wel vragen welk doel of resultaat de coachee op het oog heeft,
maar zekerheid over wat er het volgende moment gaat gebeuren kunnen ze
daar niet aan ontlenen. Sterker nog, door coachees gegeven doelen zijn vaak
maskeringen van onderliggende en wezenlijker behoeftes.

4 Twijfels over grenzen aan de coachinggesprekken

1 Waar ligt de grens met therapie; wanneer door te verwijzen? (xxiii, xiv)
2 Hoe te werken zonder expliciet contract? (xiii, xlvi)
3 Hoe te werken zonder het expliciete label coaching? (xlvi)
4 Wat als mijn coachee ‘gevoelens’ voor mij heeft? (xlviii)
5 Wat als ik zelf gehecht raak aan de coaching? (liii)
6 Hoe te coachen als een resultaat ge-ëist wordt door een derde partij? (xiii)
7 Wat als ik ook andere rollen heb ten aanzien van de coachee, zoals collega, adviseur, of
leidinggevende binnen dezelfde organisatie? (o.a. xlvii – lii)
8 Wat als ik de leidinggevende van de coachee wil ‘inseinen’? (xlvii, lii)
9 Wat als de leidinggevende van de coachee mij ‘inseint’? (xiii, xlix, li)
10 Wat als mijn coachee begint over een andere collega? (l, lii)
11 Wat te doen met informatie die ik heb uit de rest van de organisatie? (li, lii)
12 Wat als ik zelf in de organisatie informatie uit de coaching elders wil gebruiken? (l, li, liii)
13 Wat te doen bij een negatieve impact van de organisatie op de coaching? (liv, lv)

De twijfels 45 – 50 laten het belang zien van expliciete coachingcontracten en
van gedragsregels waar coaches niet alleen aan deelnemen en aan refereren,
maar waar zij zich ook tijdens de coaching zelf bewust van zijn. Met behulp
van ethische spelregels, zoals onder andere beschreven in hoofdstuk 15 van
Coachen met collega’s1 (De Haan & Burger, 2004), laten deze twijfels zich redelijk
gemakkelijk van een antwoord voorzien. Overigens zitten hier ook weer rele-
vante voorbeelden van overdracht bij, zoals sterke gevoelens van de coachee
voor de coach, en omgekeerd. Dat zijn momenten die, mits goed gehanteerd,
de coaching zelf veel op kunnen leveren. De twijfels 51 – 57 hebben evenzeer
te maken met ethiek en met grenzen aan de coachrol, en wel zoals deze vooral
van belang zijn voor interne coaches. Voor interne coaches blijkt het nog kriti-
scher dan voor externe coaches om volstrekte vertrouwelijkheid en ‘ondoor-
laatbaarheid’ van de coachinggesprekken expliciet af te spreken. Antwoorden
op de twijfels 52 – 57 zijn dan ook wat mij betreft eenduidig: niet laten gebeu-
ren!

1 Waarbij ik voor twijfel 45 wil verwijzen naar hoofdstuk 13 van hetzelfde boek, waarin criteria ge-
geven worden voor doorverwijzing, en voor twijfels 51 – 57 eveneens naar hoofdstuk 15, waarin ver-
schillen tussen interne en externe coaching aan de orde komen.
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4.2 SYNTHESE

Hoe kunnen coaches leren van hun eigen spannende momenten? Hoe kunnen
zij beter met dit soort spanningen en twijfels omgaan, en misschien zelfs ge-
bruikmaken van de spannendste momenten in hun praktijk? Hier een aantal
suggesties en idee -ën die aansluiten bij de voorgaande analyse.

1 Het spannende moment zegt iets over de coach, en over de coaching
De spanning van de coach op elk moment van coaching zegt iets over welke

momenten zij/hij als spannend ervaart, welke de gevoeligste aspecten zijn van
de eigen activiteiten als coach. Hamvraag bij het signaleren van eigen spannin-
gen en twijfels is wat mij betreft de vraag ‘wat is van wie?’, dus wat in deze
spanningen komt van mij en wat komt van mijn coachee. Immers, deels ont-
staan de spanningen door een bijzondere gevoeligheid en/of achterdocht van
de coach, deels door hetgeen de coachee in de gesprekken met de coach doet.
Een goede coach probeert zorgvuldig onderscheid te maken tussen de over-
dracht die de cli-ënt en de overdracht die zij zelf naar de coachingsituatie
brengt. Op die manier maakt de coach gebruik van de eigen tegenoverdracht
als een antenne voor wat de coachee bij haar/hem losmaakt (volgens Heimann,
1950).

2 Spannende momenten zijn doorbraakmomenten
Vaak typeren coaches zelf hun spannende momenten achteraf als door-

braakmomenten (neem bijvoorbeeld moment xxv, hierboven, of xxxvii –
xxxix). Heel vaak zijn spannende momenten zegeningen voor de coaching,
want je stuit op die momenten op diepere lagen en op mogelijkheden om din-
gen anders te bekijken en te waarderen. Neem bijvoorbeeld het moment waar-
op een ongemakkelijke stilte valt omdat de coach nog zit te twijfelen over wat
te doen, of het moment waarop de coachee plotseling iets gevoeligs zegt dat
zij/hij eerder nog niet durfde te zeggen.

3 Hoe meer spannende momenten, hoe beter de coaching
Het zou zo mooi zijn als coaches hun zegeningen zelf kunnen opzoeken.

Hoewel spannende momenten zegeningen zijn, betekent dat niet dat je als
coach slechts zoveel mogelijk spannende momenten hoeft te cre-ëren en te han-
teren, om even zoveel doorbraken te genereren. De enige coaches die deze stel-
ling wellicht wel zouden onderschrijven, zijn degenen die provocatief te werk
gaan (zie bijvoorbeeld Wijnberg & Hollander, 2003). Zij gebruiken hun coa-
chinggesprekken om de coachee spannende momenten te ‘leveren’, waardoor
echter de spannende momenten meer die van de coach worden dan van de coa-
chee. Wellicht dat de coach daar dus iets uit leert, maar de coachee in de mees-
te gevallen weinig.

Dus hoe meer spannende momenten hoe beter, maar alleen als die spannen-
de momenten bij de coachee vandaan komen. Het gaat er in coaching om de
coachee zelf de eigen spannende momenten te laten delen en (her)beleven. Dat
betekent voor de coach beschikbaar zijn, vragen, luisteren, verdiepen, en een
relatie opbouwen waarin spannende dingen uitgesproken kunnen worden. En
het betekent vooral de spannende momenten, als ze optreden, niet vermijden
of onderdrukken. Dat doen onze coachees immers al genoeg. De kunst is om ze
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te gebruiken voor de coaching zelf, door er bij stil te staan en door er vragen
over te stellen, samen met de coachee.

Coaches hebben hiertoe vooral een unieke combinatie van bereidheid1 en
durf nodig, warmte en oog voor grenzen. De mooiste korte beschrijving van
deze twee bijna tegengestelde eigenschappen vinden we misschien wel in de ti-
tel van het boek van O’Neill (2000): Coaching with backbone and heart. Stevigheid,
durf en begrensdheid (het Engelse backbone) om het spannende moment onder
ogen te zien, en acceptatie, bereidheid en warmte (het Engelse heart) om het
spannende moment vervolgens te verwelkomen en te onderzoeken. Dit leidt
ons terug naar de zo belangrijke ‘aspecifieke factoren’ of therapeutgerelateer-
de aspecten, waarvan is aangetoond dat zij maar liefst 30% van het resultaat
uitmaken2. Deze therapeut- of coachgerelateerde basisvoorwaarden zijn voor
het eerst door Rogers (1961) onderzocht en bestaan vooral uit empathie, accep-
tatie, warmte en authenticiteit.

4 Blijven leren van spannende momenten.
We hebben allemaal de neiging om een einde te willen maken aan onze

spanningen en twijfels. Dat geldt voor onze coachees, maar evenzeer voor ons-
zelf als coaches. Voor we het weten stappen we over spanningen heen, negeren
we ze of pinnen we ze vast met een ferme interpretatie. En naarmate we meer
aan coaching doen, bouwen we zelf ongemerkt defensies op tegen onze span-
ningen en existenti -ële twijfels. Dat is misschien wel de voornaamste reden
waarom onervaren therapeuten het vaak beter blijken te doen dan ervaren the-
rapeuten, dus met name omdat zij met meer enthousiasme, betrokkenheid en
kwetsbaarheid te werk gaan (volgens Dumont, 1991).

Ik heb in deze studie niet de verschillen tussen minder en meer ervaren coa-
ches kunnen onderzoeken. Maar het geeft wel te denken dat de relatief onerva-
ren coaches van ons sample in staat zijn geweest om elkaar zo goed aan te vullen
en zo meesterlijk het hele spannende gebied van coaching in kaart te brengen.

Wat is eigenlijk de meerwaarde van ervaring in coaching? We kunnen ons
de volgende verschillen denken tussen meer en minder ervaren coaches:
1 Het ligt voor de hand dat ervarener coaches door oefening en training zowel
sensitiever als rustiger worden. Toch kan het net zo goed zijn dat zij tegelijk
bedaagder en zelfs afgestompter worden!
2 Ik kan me voorstellen dat ervarener coaches spannende momenten eerder
kunnen aanvoelen, en dat zij een ‘achterdochtige’ antenne ontwikkelen voor
zulke momenten. Toch zijn spannende momenten altijd nog het meest span-
nend voor wie ze voor het eerst tegenkomt!
3 Er vindt waarschijnlijk een proces van zelfselectie plaats: de coaches die ont-
vankelijk blijven en zich vragen blijven stellen over hun coachees en zichzelf,
blijven in dit vak terwijl de anderen een ander vak zoeken. Toch kunnen het
ook degenen zijn die juist ontvankelijk zijn voor vleierij, of die lijden aan een
hulpverlenersyndroom (Stroeken, 1988) die vooral in het vak blijven!

1 Ook wel containment (Bion, 1963) genoemd, en negative capability (Bion, 1970).
2 Om precies te zijn laten Asay & Lambert (1999) in hun klassiek geworden artikel zien dat uit hon-
derden outcome studies van therapie blijkt dat de hoop en verwachting 15%, aspecifieke, therapeutge-
bonden factoren 30%, buiten de therapie gelegen factoren 40% en specifieke, techniek- of benadering-
gebonden factoren slechts 15% van het werkzame deel van therapie -ën uitmaken.
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Al met al is de waarde van ervaring in de coachprofessie dus niet ondubbelzin-
nig. Slechts door zeer zorgvuldig ervaringsleren, voortgaande supervisie en ei-
gen coaching, kan ervaring omgezet worden in professioneler handelen. Ove-
rigens valt wel op dat in de 56 spannende momenten hiervoor enkele subtiele
vormen van overdracht impliciet blijven of ontbreken, die meer ervaren coa-
ches wellicht explicieter zouden noemen, zoals het verleiden van de coach
door vleierij1, hard werken voor de coach, competitie met de coach of dramati-
seren c.q. vluchten-in-gezondheid tijdens de coaching.

Door het verschijnsel overdracht is alles wat een coachee doet tijdens coaching-
gesprekken relevant voor de coaching. En evenzeer is alles wat de coach voelt
relevant voor de coachee. Spannende momenten voor de coach zijn dus van het
grootste belang voor hun coachees. Hoe zit het dan met de spannende momen-
ten in dit hoofdstuk, zeggen die ook iets over de coachees van deze coaches?
Mijn ervaring met het leiden van en participeren in supervisiegroepen van ex-
terne coaches (zie ook Hawkins & Shohet, 2000) zegt me van wel. Daar blijkt
keer op keer dat een spannend moment zoals gerapporteerd door de coach iets
zegt over de inbreng van de desbetreffende coachee van die coach. En net als
bij supervisie van coaches gaat het er in de coaching voor de coachee vaak om
om die spanning niet weg te stoppen, te ontkennen of te vermijden – of welke
defensie de coachee er maar op plakken wil. De hoofdvraag in het coachen van
spannende situaties is juist: hoe houd ik deze spanning in de kamer, met ande-
re woorden: hoe houd ik mijn coachee aan het twijfelen, of: hoe kan ik de tijd
oprekken waarin we deze twijfel als twijfel kunnen bekijken en ervan kunnen
leren?

5 Tot slot

Zoals ook blijkt uit ander onderzoek (zie bijvoorbeeld Miller, 1979, en Stroe-
ken, 1988): goede coaches worden gevormd uit ervaringen die ze al vroeg in
hun leven opdoen met helpende gesprekken. In zekere zin heeft iedereen erva-
ring met helpende gesprekken, dus is iedereen klaar om anderen te coachen.
Maar alleen als die ervaringen hen ontvankelijk, sensitief en enigszins achter-
dochtig (maar niet parano-ïde) hebben gemaakt, dan is er een kans dat zij uit-
stekende coaches worden.

Mijn analyse van 56 echte spannende momenten van coaches heeft het vol-
gende opgeleverd:
- Spannende momenten gaan vooral gepaard met twijfels.
- Die twijfels komen meest neer op ‘wat is er aan de hand?’ en ‘heb ik daar wel
een antwoord op?’, ofwel: ‘wat zie ik?’ en ‘hoe reageer ik?’.
- Twijfels en spannende momenten vormen, mits goed gehanteerd, een be-
ginpunt van significante leerervaringen (‘doorbraken’) van coachees.
- Het helpt wanneer coaches meer spannende momenten hebben, meer twij-
felen en achterdochtig zijn, al kunnen ze beter niet hun eigen spannende mo-
menten genereren.

1 In Adviseren voor gevorderden (De Haan, 2005) schrijf ik meer over de verleiding van vleierij en hoe-
zeer de ervaren en succesvolle adviseur daaraan is blootgesteld.
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- Zichzelf klaarmaken voor spannende momenten houdt in coachen met
warmte en oog voor grenzen.

Het lijkt erop dat het bestaan van coaches vooral bepaald wordt door hun ver-
mogen om te twijfelen, om niet te weten wat er komt, en om wat er komt met
vragen te begroeten. Net zoals Descartes in zijn beroemde Meditaties beleeft de
coach een significant omslagmoment als zij/hij de eigen aandacht verlegt van
de vele twijfels en onzekerheden die haar/hem tijdens de coaching bevangen,
naar de activiteit van het twijfelen zelf, die te zien is als beginpunt én bestaans-
recht van het eigen professionele handelen. Descartes’ bekende motto herfor-
muleer ik dus voor coaches als ‘Ik twijfel dus ik coach’, en moedig coaches aan
te coachen met als enige zekerheid die onaflaatbare en opzettelijk gehandhaaf-
de twijfel.
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