
Achtergrond
Een achtergrondartikel belicht één of 
meer van de diverse invalshoeken van het 
coachen. 
Relevante informatie over coaching en 

daaraan gerelateerde onderwerpen wordt 
toegankelijk en begrijpelijk op een rijtje 
gezet vanuit een terughoudende en 
neutrale positie.
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In de intimiteit van hun coachinggesprekken beleven coach 

en coachee menig spannend moment. Mijn onderzoek omvat 

bijna tachtig spannende momenten van coaches met meer 

dan acht jaar ervaring. Het onderzoek laat zien hoe coaches 

hun werk doen tijdens die momenten en hoe dit niet gaat 

zonder worstelingen. Worstelingen vooral om het behoud en 

het verdiepen van de relatie met de coachee en om het facili-

teren van verandering.

WORSTELEN  EN 
BOVENKOMEN
Onderzoek naar spannende 
momenten

We zijn in het Ashridge Centre for 
Coaching nu zo’n drie jaar bezig 
met onderzoek om meer inzicht te 
krijgen in de processen die leiden tot 
verandering door coaching. Ons werk 
richt zich momenteel op spannende 
of kritische momenten: omslagpunten 

en dilemma’s zoals de coach deze zelf 
waarneemt. Ik volg daarmee de aan-
sporing van Rice en Greenberg die in 
hun boek Patterns of change in 1984 
al zeiden dat ‘een onderzoekmethode 
nodig is die aansluit bij de rijke klini-
sche praktijk van ervaren beoefenaars, 
op zo’n manier dat deze aangespoord 
worden om expliciet te maken en te 
beschrijven wat zij weten en ervaren’. 

Onderzoek naar spannende momenten 
van relatief onervaren coaches (De 
Haan, 2006a en 2006b) leverde al 
interessante nieuwe perspectieven 
op over de twijfels en dilemma’s van 
coaches tijdens hun gesprekken. En 
daarom leek het ons de moeite waard 
om vergelijkbaar onderzoek te starten 
bij meer ervaren coaches. We vroe-

gen opnieuw om kort één specifi ek 
spannend moment te beschrijven. Ze 
konden daarbij denken aan wat zij zelf 
het spannendste hebben gevonden 
met een coachee, of aan een moment 
waarop ze niet goed wisten wat ze als 
coach moesten doen. 

Uit ons eigen netwerk hebben 47 zeer 
ervaren coaches (28 vrouwen en 19 
mannen; 25 afkomstig uit Nederland, 
18 uit Engeland, en 4 uit andere lan-
den) meegewerkt, allen met ten min-
ste 8 jaar coachpraktijk na afgesloten 
opleiding of accreditatie. Zij deelden 
78 momenten mee (zie al het onder-
zoeksmateriaal in De Haan, 2006c).

Contact verdiepen
Ervaren coaches betreden hun werk-
terrein, het coachinggesprek en de 
coachingrelatie, duidelijk met meer ver-
trouwen dan de beginnende coach (vgl. 
De Haan, 2006b). Ze weten dat ze nogal 
wat aspecten in de gaten moeten hou-
den om tot een echt coachinggesprek te 
komen, en dat ze tijdens elk coaching-
gesprek moeten blijven verbinden en 

Het is de moeite waard om juist bij verrassingen 
en emoties contact te houden
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verdiepen om de coaching van moment 
tot moment te waarborgen. Ook reali-
seren ze zich dat er verrassingen zullen 
zijn, ongezochte vondsten, onbeoogde 
leereffecten en onverwachte tegensla-
gen. Ze weten dat ze sterke emoties 
kunnen ontmoeten, bij hun coachee en 
bij zichzelf. En dat het de moeite waard 
is voor hen om – hoe lastig dat ook is 

– juist bij die verrassingen en emoties 
contact te houden, en de gelegenheid 
te benutten die die verrassingen bieden 
om het contact te verdiepen.

Meer in het algemeen ervaren deze 
coaches dat een vruchtbare coaching 
niet vanzelfsprekend tot stand komt. 
Coachen blijft daarmee een worsteling, 
die echter met vertrouwen tegemoet 
gezien kan worden omdat ze meestal 
uiteindelijk op een of andere manier 
wel iets goeds oplevert, voor de coa-
chee en daarmee ook voor de coach. 
Deze worsteling begint al bij ontwik-
kelen van de coachingrelatie en het 
bijbehorende psychologische contract, 
als diverse omgevingsfactoren, onze-
kerheden en emoties al een rol spelen. 
Later, tijdens de coachinggesprekken, 
zet de worsteling zich voort, als de 
coach zich aan zijn professie verplicht 
voelt om een ‘riskante’ interventie te 
ondernemen, zoals bij:

–  het sturen of anderszins beïnvloeden 
van het proces en de werkmethode;

–  het expliciet maken en reageren op 
wat hier en nu gebeurt;

–  het doorvragen naar andere vergelijk-
bare ervaringen van de coachee;

–  het verbindingen maken met 
dezelfde gedragingen elders van de 
coachee (overdracht);

–  het benoemen of gebruiken van 
tegenoverdracht.

Mijn analyse van 78 spannende 
momenten van ervaren coaches lijkt 
erop te wijzen dat positieve verande-
ringen door coaching vooral ontstaan 
als:

–  er voldoende vertrouwen is om intuï-
tie haar werk te laten doen;

–  de intuïtie van de coaches met onbe-
vangen observaties kan komen;

–  de coaches bovendien een zo groot 
mogelijk relativeringsvermogen 
ontwikkelen;

–  de coaches hun observaties op zo’n 
manier terug (durven) geven dat de 
coachee ze kan horen;

–  de coaches een begrensde en tegelijk 
ruimtegevende relatie kunnen ont-
wikkelen met de coachee.

Waardoor er weer meer vertrouwen 
komt om intuïtie haar werk te laten 
doen.

Worstelen
Er ontstaat een zichzelf versterkend, 
iteratief proces van steeds gevoeliger 
en diepergaande coaching. De vier 
belangrijkste stappen in deze iteratie 
zal ik in meer detail beschrijven. Ik 
start elke stap met een citaat uit het 
onderzoekmateriaal.

1.  Worstelen om fris en ontvankelijk te 
blijven.

“Ik geloof dat dingen door zullen 
werken naar een positieve conclusie, 
en dat helpt me wanneer ik voel dat ik 
vast zit of onzeker ben.” 
Het inzetten van de eigen intuïtie 
is zeker een belangrijk thema voor 
ervaren coaches. De deelnemers aan 
dit onderzoek verbinden intuïtie vaak 
met vertrouwen, het vertrouwen om 
af te wachten tot zich iets aandient of 
tot iets nieuw licht brengt. Zij beschrij-
ven hoe zij hun vertrouwen kunnen 
vergroten door stil te zijn, een veilige 
situatie te creëren, en de coachee 
onbevangen tegemoet te treden. Zij 
contrasteren die toestand vol vertrou-
wen waarin intuïtie kan gedijen met 
momenten van vastzitten en onzeker 
zijn.
Ik denk dat vertrouwen voor ervaren 
coaches vooral betekent fris en ont-
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vankelijk blijven, met dezelfde span-
ningsvolle anticipatie en onbevangen 
blik waarmee zij ooit als coaches zijn 
begonnen. Met aandachtige frisheid 
en ontvankelijkheid komt het vertrou-
wen vanzelf.

2.  Worstelen om het eigen relative-
ringsvermogen te behouden en te 
vergroten. 

“Mijn eigen denkkader en relativerings-
vermogen ruim overstijgen.”
Spanningen komen langs vele verschil-

lende wegen de coachinggesprekken 
binnen: vanuit het materiaal van de 
coachee, hoe deze zichzelf presenteert, 
het moment zelf, en vanuit het geheu-
gen of verlangen van de coach. Al 
deze spanningen vormen tegelijk een 
basis of opening voor nieuw inzicht, 
én een hindernis of afleiding voor het 
verkrijgen van dat inzicht. De span-
ningen kunnen de weg wijzen naar 
de juiste emotie en het ontbrekende 
inzicht, maar ze kunnen ook intuïtie 
en het vermogen om helder te denken 
in de weg zitten. Vermoedelijk doen 
zich bij coaching nog veel meer span-
ningen voor, waarvan coaches zich 
niet eens bewust zijn – of slechts in 
beperkte mate, door vage irritaties, 
vermoeidheid, en distracties. 
Volgens mij zitten externe spanningen 
(vanuit het materiaal en de presentatie 
van de coachee) de coach slechts in de 
weg wanneer zij interne spanningen 
oproepen, dus als ze het relativerings-
vermogen, de onbevangenheid en 
het geduld van de coach beïnvloeden. 
Het is daarom voor de coach vooral 
belangrijk om eigen interne spannin-
gen te leren hanteren. Dat kan door 
die spanningen te laten bestaan, ze 
te registreren, maar tegelijk aandacht 

Een snaar raken die de coachee opent
in plaats van sluit

vrij te houden voor waarnemingen, 
ingevingen, verbindingen en andere 
coachende interventies. Op die manier 
verruimen we ons denkkader en ons 
relativeringsvermogen. 

3.  Worstelen om containment bij te 
dragen aan de relatie.

“Je kiest een toon, je zet je eigen 
randvoorwaarden ononderhandelbaar 
neer: je kunt een flitsende start maken 
of je kunt inpakken en wegwezen.”
Veel deelnemers aan dit onderzoek 

schrijven over het managen van de 
relatie die ze hun coachees bieden. 
Coach en coachee moeten samen een 
alliantie smeden: een eensgezindheid 
en vertrouwen dat coachee en coach 
met elkaar delen. Ze schrijven over 
de spanningen die ontstaan wanneer 
deze werkalliantie wordt aangetast, 
wanneer bijvoorbeeld een coachee 
de randvoorwaarden betwist, het 
onderling vertrouwen onder druk 
staat, of de coaching meer gaat lijken 
op een schaakspel met argumenten en 
rationalisaties. 
Volgens mij geeft het woord contain-
ment een goede samenvatting van 
wat nodig is voor een vertrouwenvolle 
werkalliantie. Bion (1963) verstond 
onder deze term het rustig, ontvanke-
lijk en authentiek blijven, ook in een 
situatie van pregnante, zelfs existenti-
ele spanningen en twijfels, en dat sluit 
aan bij waar deelnemende coaches 
naar lijken te streven. Zij beschrijven 
enerzijds de noodzaak om uitnodi-
gend te zijn, welwillend te blijven en 
onvoorwaardelijke steun te geven, ook 
bij problematische vragen en sterke 
emoties; anderzijds de noodzaak om 
stevige kaders te zetten, grenzen te 
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stellen en vol te houden - ook als de 
coachee bepaalde dingen liever niet 
hoort. 

4.  Worstelen om eigen observaties te 
geven.

“Een snaar raken die de coachee opent 
in plaats van sluit.”
Het uitspreken van observaties blijkt 
veel moeilijker dan het doen van de 
observaties. Sterker nog, vaak blijken 
de simpelste en opvallendste dingen 
het meest riskant om te zeggen, zoals 
de overheersende emotie in een 
verhaal, een gebrek aan oogcontact of 
afhangende mondhoeken, of de kwa-
liteit van het contact tussen coachee 
en coach. De deelnemende coaches 
vinden dat ze zoveel mogelijk van de 
eigen observaties moeten uitspreken, 
maar op zo’n manier dat de coachee 
het echt binnen kan laten komen. 
Volgens mij ligt hier de grens tussen 
echte coaching en een ‘gewoon’ goed 
gesprek: het is zoveel makkelijker om 
bepaalde dingen – die we wel waarne-
men! – niet te benoemen en in plaats 
daarvan het alleen bij vriendelijke en 
uitnodigende woorden te houden. 
Een professionele coach creëert zelf 
spannende momenten in de coaching, 
en zoekt spanningen zoveel mogelijk 
op als deze nog impliciet zijn. Ik denk 
bovendien dat dit bij uitstek een 
gebied is waar ervaring helpt; als het 
lukt om observaties succesvol mee te 
delen aan coachees, dan ontwikkelen 
we meer durf om dat te blijven doen. 

Bovenkomen
Carlberg (1997) definieert momenten 
van verandering, ‘turning point 
moments‘, als die momenten waarop 
de therapeut iets kwalitatief nieuws 
registreert in het gedrag van de cliënt 
of de relatie tussen therapeut en cliënt. 
Carlberg zegt twee kenmerken terug 
te vinden in alle turning points die hij 
onderzocht: 

–  Ervaren therapeuten blijken omslag-

punten te relateren aan onvoor-
spelbare en ongewone voorvallen 
in een verder tamelijk voorspelbare 
therapeutische relatie. Voorvallen dus 
waarna zij uit het systeem dienen te 
stappen om opnieuw te bedenken 
waar ze aan toe zijn.

–  Ervaren therapeuten merken steeds 
een diepere ‘emotionele ontmoeting’ 
op deze momenten, een ‘intersub-
jectief fenomeen waarin twee indivi-
duen elkaar beïnvloeden en daarmee 
de weg vrijmaken voor verandering’. 

Hoewel ik de suggestie van Carlberg 
hier niet direct kon onderzoeken, 
blijkt dat onder de 26 (grotere en klei-
nere) doorbraken 20 beide kenmerken 
bevatten en 6 geen van beide, dus ik 
vind wel enige bevestiging. Bovendien 
gaan de kenmerken in elk geval steeds 
samen.

Het lijkt erop dat de kwaliteit van coa-
ches vooral bepaald wordt door hun 
vermogen om spanning te tolereren 
en om de worsteling aan te gaan met 
zich steeds aandienende nieuwe span-
ningen en onzekerheden. De coach 
beleeft een significant omslagmoment 
als hij de eigen aandacht verlegt van 
de vele worstelingen die hem tijdens 
de coaching bezighouden, naar de 
activiteit van het worstelen zelf. Die 
zijn namelijk te zien als beginpunt én 
bestaansrecht van het eigen profes-
sionele handelen. Het bekende motto 
van de Zeeuwse geuzen gebruik ik 
daarom voor coaches: “Ik worstel en 
kom boven” (luctor et emergo), en ik 
moedig coaches aan te coachen met 
liefhebbende aandacht voor de wor-
steling zelf.

Dr. Erik de Haan is directeur van Ashridge’s 
Centre for Coaching, programmaleider van 
de Ashridge Masters in Executive Coaching 

en supervisor/accreditor van coaches. Hij 
schreef onder meer Leren met collega’s 

(2001), Coachen met collega’s (2004) en Advi-
seren voor gevorderden (2005), en is lid van 
de Commissie van Toezicht van de Stichting 

Coach! www.ashridge.com/erikdehaan

Literatuur
Bion, W.R. (1963). Elements of psychoanalysis. 
London, William Heinemann, herdruk Karnac 
Books.
Carlberg, G. (1997). Laughter opens the door: 
turning points in child psychotherapy. Jour-
nal of child psychotherapy 23.3, 331-349.
Haan, E. de (2006a). Ik twijfel dus ik coach 

– spannende momenten van coaches uit hun 
eigen praktijk. In: Handboek Effectief Oplei-
den 40 (11.6), 2.01-2.18.
Haan, E. de (2006b). Spanning en twijfel als 
bron voor coaching. In: Nederlands Tijdschrift 
voor Coaching 02-06, 47-50.
Haan, E. de (2006c). Ik worstel en kom boven 

– spannende momenten van ervaren coaches. 
In: Handboek Effectief Opleiden 42 (11.6), 
pp. 3.01-3.25.
Rice, L.N. & Greenberg, L.S. (Eds.; 1984). Pat-
terns of change: intensive analysis of psycho-
therapeutic process. New York, Guilford. 
Stern, D.N. (2004). The present moment in 
psychotherapy and everyday life. New York, 
Norton. 

26 H A N     www.vdo.han.nl

Bacheloropleidingen

• Lerarenopleiding Gezondheidszorg

en Welzijn

Voortgezette Opleidingen

• Supervisiekunde

• Trainen, Coachen en Opleiden

VDO
Opleidings- en adviescentrum

Coaching – Supervisie – Intervisie

    

Post-hbo scholing open inschrijving

Cursussen/trainingen

• Basiscursus begeleiden van leren

• Didactiek voor docenten in het hoger

beroepsonderwijs

• Teamcoaching: instrumenten en interventies

van de coach

• Werkbegeleiding/werkgerichte coaching

Leergangen

• Coachingsvaardigheden

• Opleiden in een lerende organisatie

• Superviseren en coachen (LVSB-registratie)

• Trainingsvaardigheden

Scholing op maat / in-company

• Alle opleidingen/cursussen open inschrijving

• Coaching en zelfsturing

• Het development center als instrument voor de competentieontwikkeling van de supervisor

• Korte cursus didactische werkvormen

Interesse?

Vraag naar de brochure en/of kijk op de site. Weet u niet wat het beste bij u past?

Onze erkende coaches en supervisoren helpen u graag door in een persoonlijk gesprek uw

ambities en wensen naast die van uw organisatie te leggen. Neemt u voor een afspraak contact

met ons op.
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