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1 Inleiding

Na al het onderzoek dat al gedaan is naar ‘spannende momenten’ die verza-
meld zijn uit coachingsopdrachten, leek de tijd gekomen om ook longitudinaal
onderzoek te doen, met andere woorden om spannende momenten in de ogen
van coach en cliënt te volgen van sessie naar sessie. In dit hoofdstuk worden
alle 32 spannende momenten uit één enkele casestudy geanalyseerd, aan de
hand van de notities die zowel cliënt als coach maakte na afloop van elk van de
in totaal tien sessies van hun coachingstraject.

Executive coaching ontwikkelt zich in hoog tempo tot een vastomlijnd vak-
gebied met erkende beroepsorganisaties, formele accreditering en aanvaarde
gedragscodes. Van de vele soorten interventies bij organisatieontwikkeling en
organisatieadvies die er zijn, is executive coaching waarschijnlijk een van de
snelst groeiende (Hall, Otazo & Hollenbeck, 1999). Naarmate coaching vaker
wordt toegepast zijn ook de verwachtingen gestegen (Ely e.a., 2010) aangezien
de aanpak vergaand kan worden afgestemd op de behoeften van afzonderlijke
managers of onderdelen van organisaties.

De organisatie van de cliënt heeft er recht op om te weten hoe doeltreffend
deze populaire interventie is, en zowel beginnende als meer ervaren coaches
hebben behoefte aan informatie over zowel uitkomsten en effectiviteit alsook
de professionaliteit en de ethiek van het vak, opdat zij hun interventies en aan-
pak daaraan kunnen aanpassen. Bovendien hebben zij behoefte aan casestu-
dy’s uit de praktijk die inzicht bieden in de uitdagingen en dilemma’s waar-
mee zij te maken kunnen krijgen in hun werk, en die hen helpen om
alternatieve manieren te ontwikkelen om met die uitdagingen en dilemma’s
om te gaan.

1.1 SAMENVATTING VAN HET ONDERZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN EXECUTIVE COACHING

In de afgelopen vijftien jaar is het empirisch onderzoek naar de uitkomsten
van coaching echt goed van de grond gekomen (voor een uitgebreid overzicht
van tot nu toe verschenen onderzoekspublicaties over uitkomsten van coa-
ching, zie De Haan, Duckworth, Birch & Jones, 2012). De belangrijkste conclusies
die uit de studies naar de effecten van coaching kunnen worden getrokken,
zijn dat die onderzoekers (bijvoorbeeld Kombarakaran, Yang, Baker & Fernan-
des, 2008; McGovern e.a., 2001; Olivero, Bane & Kopelman, 1997; Peterson, 1993;
Schlosser, Steinbrenner, Kumuta & Hunt, 2006; Thach, 2002; Wasylyshyn, Gron-
sky & Haas, 2006 ) die geen controlegroep gebruikten doorgaans grote effecten
constateerden (over het algemeen groter dan de gemeten effecten van psycho-
therapie), terwijl in de strenger ontworpen studies, waarbij wel werd gewerkt
met controlegroepen (zoals die van Allen, Eby, Poteet, Lentz & Lima, 2004; Evers,
Brouwers & Tomic, 2006; Smither, London, Flautt, Vargas & Kucine, 2003), slechts
kleine effecten zijn geconstateerd, over het algemeen kleiner dan de gemeten
effecten van psychotherapie (Wampold, 2001). In de laatstgenoemde groep stu-
dies (Allen enz.) zitten echter ook studies waarbij onderzoek is gedaan naar de
effectiviteit van mentoren en interne coaches, terwijl het bij vele van de stu-
dies zonder controlegroepen (de eerstgenoemde groep) ging om meer door-
wrochte coachingsprogramma’s met gekwalificeerde professionele coaches,
wat ook kan hebben bijgedragen aan de hogere scores voor effectiviteit in die
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studies. Het lijkt er niettemin op, dat de uitkomsten behoorlijk positief uitval-
len indien in een studie enkel wordt gekeken naar de cliënt (in plaats van bij-
voorbeeld de uitkomsten voor de organisatie of het team waar de cliënt deel
van uitmaakt), terwijl een veel kleiner, zij het nog steeds positief, effect wordt
gemeten indien er in het onderzoek controles zijn ingebouwd voor vertekenin-
gen van waarneming.

Ons inziens is het voor een goed begrip van het effect en de bijdrage van exe-
cutive coaching als organisatie-interventie niet voldoende om enkel kennis te
nemen van de algemene effectiviteit of de uitkomsten die met deze interventie
worden geboekt. Wij menen dat het ook belangrijk is om te kijken naar de
coachingsprocessen zelf en naar de actieve ingrediënten waarmee die uitkom-
sten worden behaald, vanuit het perspectief van zowel cliënten als coaches en,
indien mogelijk, ook van de collega’s en sponsoren van de cliënten uit hun
eigen organisatie. In sommige studies naar de effecten van executive coaching
is ook inderdaad gezocht naar mogelijke actieve ingrediënten (bijvoorbeeld
Stewart, Palmer, Wilkin & Kerrin, 2008; Baron & Morin, 2009; Boyce, Jackson &
Neal, 2010; De Haan e.a., 2012). In al deze studies wordt gesteld, dat de relatie
tussen coach en cliënt de belangrijkste afzonderlijke voorspellende factor bin-
nen het effect van coaching is die we kennen, en dat de coachingsrelatie zoals
ingeschat door de cliënt bovendien aantoonbaar een groot deel van het effect
van de overige factoren draagt.

In onderzoek naar uitkomsten of effectiviteit wordt de gehele coachingsin-
terventie gereduceerd tot slechts ́eén of enkele getallen, zoals psychometrische
variabelen of 360°-feedbackscores. Studies naar de effecten van coaching zeg-
gen doorgaans niets over wat er gebeurt binnen een coachingsrelatie: de vele
gebaren, uitspraken en pogingen om de ander te begrijpen die de relatie ken-
merken. Het tot nog toe uitgevoerde onderzoek naar de uitkomsten van coa-
ching kan ons hoogstens op een statistische manier vertellen hoe alle coa-
chingssessies bij elkaar samen van invloed zijn op een cijfer op een
Likertschaal; en in het slechtste geval vertellen dergelijke studies ons zelfs dat
niet. Wat ons interesseert in het onderhavige onderzoek, is hoe uitkomsten
worden bereikt in de coachingsinterventie, dat wil zeggen, tijdens en tussen
afzonderlijke coachingsgesprekken. Dit is het domein van de zogeheten sub-
uitkomsten (Rice & Greenberg, 1984) of uitkomsten bereikt in coachingsmo-
menten of -sessies.

1.2 SAMENVATTING VAN HET ONDERZOEK NAAR SPANNENDE MOMENTEN IN HET COACHINGS-
PROCES

Onderzoek naar het coachingsproces is lastiger dan onderzoek naar de uitkom-
sten van coaching. Immers, wanneer de hele coachingsrelatie wordt geredu-
ceerd tot één of enkele kwantificeerbare uitkomsten (bijvoorbeeld scores afge-
geven door de coach, de cliënt, de meerdere van de cliënt, een onafhankelijke
waarnemer enz.), dan kan de gekozen variabele heel precies worden gedefi-
nieerd, terwijl er in onderzoek naar het proces zal moeten worden gekeken
naar uiteenlopende variabelen en deeluitkomsten (Rice & Greenberg, 1984).

Er kleven de nodige uitdagingen aan onderzoek naar het proces van coa-
ching. Om te beginnen kan onderzoek naar een doorlopend proces dat proces
zelf bëınvloeden, hetgeen onafhankelijk onderzoek bemoeilijkt. Toch is het
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ontzettend belangrijk voor professionele coaches om beter te leren begrijpen
wat er gebeurt in gesprekken tussen coach en cliënt, welke de aspecten van
interacties bij coaching zijn waar beiden op letten, en wat zij ieder voor zich
vinden dat er is bereikt met het coachingstraject.

Er zijn inmiddels verscheidene kwantitatieve studies gepubliceerd naar de
spannende momenten die cliënten en/of hun coaches hebben ervaren, onder
meer die van De Haan, 2006a; De Haan, 2006b; De Haan, Day, Blass, Sills en Ber-
tie, 2009; De Haan, Bertie, Day en Sills, 2010a. Ook zijn er studies met onmiddel-
lijk na een coachingsgesprek opgetekende afzonderlijke beschrijvingen van
dat gesprek door zowel coaches als cliënten (De Haan, Bertie, Day en Sills, 
2010b) en studies naar de beleving achteraf van de coaching bij derden uit de
organisatie van de cliënten (De Haan en Niess, 2011). Uit dergelijke observaties
in de praktijk en casestudy’s kunnen coaches leren hoe cliënten en coaches
reageren op de coachingsinterventie en wat voor soort interacties tussen coach
en cliënt bij uitstek door de een of de ander, of door beiden, als ‘spannend’ of
‘kritiek’ worden ervaren, en van welke valkuilen de coach zich dus bewust
dient te zijn. Hierna wordt een overzicht gegeven van dit eerdere onderzoek,
uitgevoerd door de Ashridge Critical-Moment Study Group, waarbij een ‘span-
nend moment’ in de achtereenvolgende onderzoeken steeds is gedefinieerd als
‘een opwindend, moeilijk of belangrijk moment ervaren tijdens de coachings-
sessies’:
- De Haan (2006a) verzamelde 56 beschrijvingen door relatief onervaren inter-
ne en externe coaches van de spannende momenten die zij ervoeren in hun
werk als coach. Ongeveer 75 procent van de coaches die deelnamen aan dit on-
derzoek had kort daarvoor een programma van een vol studiejaar in manage-
mentconsulting afgerond, en de overige deelnemers waren beginnende execu-
tive coaches. Uit de inhoudelijke analyse bleek dat alle spannende momenten
konden worden gëınterpreteerd als uitingen van twijfel bij de coach.
- De Haan (2006b) verzamelde 78 beschrijvingen van spannende momenten
van coaches met minstens acht jaar praktijkervaring als coach. Uit de inhoude-
lijke analyse bleek dat alle spannende momenten konden worden getypeerd
als spanningen bij de coach, met andere woorden, dat deze ervaren coaches
worstelden met steeds terugkerende spanningen en in mindere mate twijfel in
hun werk met cliënten.
- De Haan e.a. (2009) verzamelden 49 beschrijvingen van spannende momenten
bij een andere groep van zeer ervaren coaches door middel van diepte-
interviews per telefoon en bestudeerden het temporele proces rond spannende
momenten; zij keken dus naar wat voorafgaat aan spannende momenten en
ook naar het verdere verloop van de coachingsrelatie. Uit de inhoudelijke ana-
lyse bleek dat deze coaches steeds een kleinere of grotere ‘breuk’ in de relatie
(bijvoorbeeld onbegrip, boosheid, hercontractering, doorverwijzing, absentie
of beëindiging) noemden rond elk spannend moment, en dat in bijna alle ge-
vallen de aan- of afwezigheid van doorlopende en gemeenschappelijke reflectie
bepaalde of de breuk in de relatie wel of niet kon worden overwonnen.
- De Haan e.a. (2010a) verzamelden 59 beschrijvingen van spannende momen-
ten van coachingscliënten. Uit de inhoudelijke analyse bleek dat cliënten nieu-
we vormen van besef en nieuwe inzichten de belangrijkste ervaringen van hun
coachingstraject vonden. Deze bevinding week af van de bevindingen van De
Haan (2006a en 2006b) met betrekking tot de executive coaches.
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De Haan e.a. (2010b) verzamelden beschrijvingen van 86 spannende momenten
van cliënten en coaches die onmiddellijk na afloop van specifieke coachings-
sessies werden opgetekend, dat wil zeggen, dat de inbreng nu niet voortkwam
uit willekeurige, door de respondent gekozen coachingssessies. In dit onder-
zoek werden ook alle eerdere datasets opnieuw gecodeerd door vier codeerders
met behulp van een eenvoudige coderingsstructuur die is samengevat in tabel 
1. Elke code ging vergezeld van een beknopte toelichting, en de codeerders
werd verzocht om slechts één enkele code te gebruiken voor elk afzonderlijk
spannend moment. De codering bevestigde dat bij onervaren coaches de code
voor twijfel bij de coach (code 12 in tabel 1) het meest werd gegeven, namelijk in
56 procent van de beschrijvingen, wat veel hoger was dan in alle andere data-
sets. Evenzo bleek uit de codering opnieuw, dat bij ervaren coaches de meest
gegeven code die voor spanning bij de coach was (code 10 in tabel 1), namelijk in
22 procent van de beschrijvingen. In het nieuwe onderzoek noemden zowel
coaches als cliënten nieuwe reflectie en nieuw inzicht als bij uitstek belangrijk
in hun directe coachingservaringen. In de codering werden codes 1 en 2 uit ta-
bel 1 het meest gegeven, namelijk bij 62 procent van de coachbeschrijvingen
van spannende momenten en bij 40 procent van de cliëntbeschrijvingen. Op
grond van deze bevindingen werd de hypothese geformuleerd, dat de vijf data-
sets voor een groot deel in slechts twee verschillende klassen van beschrijvin-
gen uiteenvallen. In de datasets van De Haan, 2006a en 2006b, en De Haan e.a., 
2009, noemden coaches spannende momenten uit hun coachingswerk van het
voorafgaande jaar, en zullen zij dus hoofdzakelijk voorbeelden hebben aange-
dragen van ‘uitzonderlijke omstandigheden’, zoals breuken in de coachingsre-
laties. In De Haan e.a., 2010a, keken cliënten naar slechts één enkele coachings-
relatie, en in De Haan e.a., 2010b, keken cliënten en coaches naar slechts één
enkele coachingssessie, waardoor zij gemiddeld waarschijnlijk meer alledaag-
se coachingssessies in gedachten hadden dan de coaching in buitengewone
omstandigheden van de andere drie datasets. Deze hypothese verklaarde waar-
om de twee groepen datasets (namelijk de data van coaches over een langere
periode in de eerste drie artikelen: De Haan, 2006a, 2006b en De Haan e.a., 2009;
en de data van coaches en cliënten over een veel kortere periode, in De Haan
e.a. 2010a en 2010b) zo consistent niet met elkaar correleerden wanneer ze wer-
den gecodeerd met de codes uit tabel 1.

Samenvattend kan worden gezegd, dat, indien de bevindingen omtrent de
spannende momenten gerapporteerd door coaches respectievelijk cliënten
met elkaar worden vergeleken, De Haan e.a. (2010b) constateerden dat (1) in 53

procent van de gevallen cliënten en coaches naar dezelfde momenten verwij-
zen wanneer hen onafhankelijk wordt gevraagd wat zij spannend vonden in
hun onderlinge gesprek, en (2) in ‘alledaagse’ executive coaching cliënten en
coaches overwegend dezelfde algemene patronen het belangrijkst blijken te
vinden, waarbij nieuw besef en inzicht het meest werden genoemd als span-
nende momenten.
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1 Leermoment: nieuw inzicht

2 Leermoment: nieuwe reflectie of perspectief

3 Positieve verandering van de relatie

4 Negatieve verandering van de relatie

5 Belangrijke actie in het moment, gëınitieerd door de coach

6 Belangrijke actie in het moment, gëınitieerd door de cliënt

7 Belangrijke emotionele ervaring in het moment: vreugde bij cliënt

8 Belangrijke emotionele ervaring in het moment: vreugde bij coach

9 Belangrijke emotionele ervaring in het moment: spanning bij cliënt

10 Belangrijke emotionele ervaring in het moment: spanning bij coach

11 Belangrijke emotionele ervaring in het moment: twijfel bij cliënt

12 Belangrijke emotionele ervaring in het moment: twijfel bij coach

Tabel 1: Korte samenvatting van de twaalf codes1 waarmee de spannende momenten bij coaching zijn gecategori-
seerd

1.3 SAMENVATTING VAN HET CASESTUDY-ONDERZOEK NAAR HET COACHINGPROCES

Een proces kan ook worden onderzocht aan de hand van volledige casestudy’s.
In andere helpende beroepen, zoals de psychotherapie, worden al heel lang ca-
sestudy’s geanalyseerd; dat begon al bij Breuer & Freud (1895; korte casussen
van 10-60 pagina’s per stuk) en Freud (1905; voor het eerst een heel boek over één
enkele casestudy). Verslagen van therapeutische relaties uit de mond van zo-
wel de therapeut als de cliënt gaan terug tot Yalom & Elgin (1974), die beiden
afzonderlijk hun onderlinge therapeutische ontmoetingen beschreven en deze
beschrijvingen gezamenlijk publiceerden. Een van de eerste studies waarbij de
mate van overeenstemming tussen therapeuten, patiënten en waarnemers
omtrent een therapiegesprek werd onderzocht, was die van Mintz, Auerbach,
Luborsky & Johnson (1973). In deze studie werd geconstateerd, dat er steeds een
redelijke mate van consensus bestond over de gemoedstoestand van de pa-
tiënt, maar dat er veel minder consensus was in de beoordelingen van de thera-
peutische relatie en de uitkomst van de sessie. Na decennia aan onderzoek
naar de overeenkomsten dan wel verschillen tussen therapeut- en patiëntper-
cepties van therapie, publiceerden Weiss, Rabinowitz & Spiro (1996) een over-
zicht van de literatuur hierover, met daarin de bevindingen van 41 van dergelij-
ke studies. Uit dat overzicht bleek, dat deze studies een grote mate van variatie
lieten zien in de mate waarin therapeuten en cliënten met elkaar overeen-
stemden in hun beoordeling van het probleem dat de therapie moest zien op te
lossen, het proces dat bij de therapie werd gevolgd, en de uitkomsten ervan.
Voor een recenter voorbeeld van een afzonderlijk door zowel de therapeut als

1 Zie De Haan et al., 2010b.
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de cliënt beschreven en vervolgens door een onafhankelijke onderzoeker gea-
nalyseerde casestudy, zie Mackrill (2011).

In de afgelopen jaren heeft het onderzoek naar het therapeutisch proces en
spannende momenten in dat proces een nieuwe impuls gekregen door de ont-
dekking van ‘plotselinge winst’ bij zo’n 40 procent van de patiënten met één
keer per week psychotherapie en de overtuigende aanwijzingen dat er van
deze patiënten met plotselinge winst minder terugvallen dan andere patiën-
ten (zie bijvoorbeeld Tang & DeRubeis, 1999). Plotselinge winst, of grote verbete-
ringen ten aanzien van een symptoom van de ene op de volgende sessie, zijn
nu aangetoond in cognitieve gedragstherapie, ondersteunend-expressieve the-
rapie en psychodynamische therapie en voor verschillende aandoeningen (zie
Tang, DeRubeis, Hollon, Amsterdam & Shelton, 2007; Present e.a., 2008). Als deze
plotselinge winst of grote verbeteringen inderdaad zo relevant blijken te zijn
voor de uitkomsten op langere termijn als ze nu lijken te zijn, dan wordt het
nog belangrijker om onderzoek te doen naar afzonderlijke sessies en de erva-
ring van cliënten in deze sessies.

Hoewel er een aanzienlijke onderzoeksliteratuur is over de percepties bij
therapeuten en cliënten van het therapeutisch proces, hebben wij in de coa-
chingsliteratuur slechts enkele casestudy-verslagen gevonden (bijlage C in De
Haan, 2007; Levenson, 2009) en deze waren allemaal geschreven door coaches.
Bijlage C van De Haan (2007) bevat een samenvatting van twaalf pagina’s van
een traject voor executive coaching van vijf sessies. Hierin is een kort verslag
van het traject door de cliënt opgenomen. Levenson (2009) biedt een overzicht
van twaalf succesvolle casestudy’s en analyseert factoren die bijdragen tot suc-
cesvolle uitkomsten, met als conclusie dat de overdracht naar de werkplek de
belangrijkste factor is.

1.4 HET ONDERHAVIGE ONDERZOEK: ONDERZOEK NAAR SPANNENDE MOMENTEN IN HET PRO-
CES VAN EEN ENKELE CASESTUDY

De suggestie van Lowman (2001) om een corpus aan onderzoekspublicaties over
coaching op basis van casestudy’s op te bouwen, lijkt tien jaar na dato nog nau-
welijks gehoor te hebben gevonden. Voor zover ons bekend, is het onderhavig
onderzoek de eerste volledige casestudy door een coach en een cliënt samen op
grond van hun beschrijvingen van hun spannende momenten, vergelijkbaar
met de spannende momenten beschreven in De Haan e.a. (2010b). Deze studie is
niet beschreven als ́eén doorlopend verhaal, dus niet als een gewone casestudy,
juist omdat wij de afzonderlijke beschouwingen van de cliënt en van de coach
met elkaar wilden vergelijken. Daarom hebben coach en cliënt onafhankelijk
van elkaar onmiddellijk na afloop van de sessies (of in elk geval nog dezelfde
dag) aantekeningen gemaakt, min of meer zoals Yalom & Elgin (1974) deden. Pas
na de volledige reeks van tien gesprekken kregen coach en cliënt de kans om
elkaars beschrijvingen te lezen - en daarna schreven ze elk een antwoord op de
beschrijvingen van de ander. Pas toen dit materiaal er lag, besloten zij samen
het artikel te schrijven teneinde een eerlijke, parallelle praktijkbeschrijving te
geven van één specifieke, zich ontwikkelende coachingsrelatie. Bepaalde per-
soonlijke details omtrent de coach en de cliënt zijn uit de verslagen weggela-
ten, maar voor het overige zijn de citaten die volgen getrouwe weergaven van



11.6 - 8. ‘Wij stelden mij voor’
Spannende momenten van coach en cliënt in een coaching casestudy
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de spannende momenten die coach en cliënt ieder voor zich in hun gezamen-
lijke gesprekken tegenkwamen.

In het onderhavige onderzoek komen beide tradities op het gebied van het
procesonderzoek in de coachingsliteratuur dus bij elkaar: studie van de span-
nende momenten en casestudy-analyse. Op deze manier hopen wij een bijdra-
ge te kunnen leveren aan een beter begrip van de deeluitkomsten en van de
ene specifieke factor die (weten we uit eerder onderzoek) bij uitstek voorspel-
lende waarde blijkt te hebben voor het resultaat van coaching, te weten de
coachingsrelatie. Bij het uitvoeren van een formele analyse van beschrijvingen
van spannende momenten door een coach respectievelijk een cliënt ontleend
aan een coachingsopdracht die zij samen hebben doorlopen, toetsen wij de vol-
gende hypothesen, die wij baseren op eerdere publicaties op dit gebied.
H 1 Coach en cliënt zullen naar hetzelfde moment verwijzen met een fre-
quentie die significant hoger is dan bij toeval. De Haan e.a. (2010b) lieten zien,
dat in hun dataset 53 procent van de beschrijvingen paarsgewijs verwees naar
aantoonbaar hetzelfde moment of dezelfde interactie in het gesprek, wat veel
vaker is dan bij toeval. Dit zou afwijken van wat vaak wordt gemeld in onder-
zoek naar psychotherapie, namelijk, dat de psychotherapeut en de patiënt zel-
den dezelfde momenten noemen uit hun gezamenlijke gesprekken (zie bij-
voorbeeld Tallman & Bohart, 1999).
H 2 De codering door onafhankelijke codeerders van de beschrijvingen van
de coach respectievelijk de cliënt zal over het geheel genomen vergelijkbaar
zijn met de coderingen door onafhankelijke codeerders in eerdere onderzoe-
ken naar coachbeschrijvingen (De Haan, 2006b) respectievelijk cliëntbeschrij-
vingen (De Haan e.a., 2009). In het bijzonder zal de codering consequent bepaal-
de algemene verschillen laten zien, zoals:
H 2a coaches zijn meer gespitst op eigen spanningen en twijfel;
H 2b cliënten zijn meer gespitst op nieuwe inzichten en reflecties.
H 3 Afhankelijk van de mate en het belang van relationele ‘breuken’ in de
casestudy zouden er in de beschrijvingen aanwijzingen te vinden moeten zijn
voor de twee soorten coaching die worden onderscheiden in De Haan e.a.
(2010b), te weten routineuze of ‘alledaagse’ coaching versus coaching onder ‘uit-
zonderlijk grote spanning’.
H 4 Analyse van longitudinale ontwikkeling zal laten zien, dat de gesprekken
gedurende het gehele verloop van de coaching een verschillend effect hebben,
op een manier die overeenkomt met de dosis-effectrelatie in de psychotherapie
(zie bijvoorbeeld Howard, Kopta, Krause & Orlinski, 1986). Op basis van dit be-
wijs uit het onderzoek naar de uitkomsten van psychotherapie zouden we ver-
wachten, dat cliëntuitkomsten, zoals nieuw inzicht, vanaf de eerste sessie af-
nemen.

Voor een casestudy is het belangrijk om bij aanvang een theoretisch kader te
hebben met daarin de onderzoeksvragen, hypothesen, eenheden van analyse,
de redenering volgens welke de gegevens worden gekoppeld aan de stellingen,
en criteria voor het interpreteren van de bevindingen met inbegrip van het po-
tentieel voor generalisering (Yin, 1994). Voor dit doel voerde één van ons (EdH)
bij wijze van proef twee casestudy’s uit met twee verschillende cliënten van elk
tien gesprekken. De hiervoor geformuleerde hypothesen werden mede aan de
hand van die analyses geformuleerd.
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2 Methode

De gegevens voor de onderhavige casestudy werden verzameld in tien coa-
chingsgesprekken tussen de executive coach en de cliënt.

2.1 SETTING

In een voorgesprek dat op verzoek van de cliënt plaatsvond, kwamen coach en
cliënt overeen om gedurende een periode van een halfjaar in totaal tien coa-
chingsgesprekken van elk anderhalf uur te houden. De eerste drie coachings-
gesprekken vonden plaats in direct persoonlijk contact (‘face to face’) in het
Verenigd Koninkrijk, de overige zeven per telefoon aangezien de coach in het
VK was gevestigd en de cliënt in Nederland. De gesprekken werden gehouden
in het Engels, de tweede taal voor zowel de cliënt als de coach, en vonden
steeds plaats met een tussenpauze van ongeveer drie weken. De datum hoefde
niet één keer te worden verschoven. De gesprekken vonden ook steeds op de
geplande tijden plaats, op twee keer na: één keer belde de coach te laat in (vijf-
de gesprek) en één keer had de coach het tijdsverschil tussen het VK en Neder-
land over het hoofd gezien en moest hij worden herinnerd aan de aanvangstijd
van het gesprek (zevende gesprek). In het laatstgenoemde geval begon de sessie
een uur te laat, maar kon zij toch worden gehouden en voor de afgesproken
duur. Het honorarium voor de sessies werd verlaagd tot £50 per gesprek, te vol-
doen aan een niet-gouvernementele organisatie voor ontwikkelingssamenwer-
king aangezien de cliënt zich - evenals de coach - inspande voor dataverzame-
ling.

2.2 PROCEDURE

Na afloop van elk gesprek noteerden de coach en de cliënt ieder afzonderlijk de
spannende momenten uit het gesprek, waarbij voor een spannend moment de
volgende definitie werd gehanteerd: ‘een opwindend, moeilijk of belangrijk
moment uit de tijd besteed in de coachingssessie’. Dit deden zij steeds op de
dag waarop de sessie plaatsvond.

De cliënt werd verteld, dat het onderzoek zou bestaan uit analyses van de
verschillende beschrijvingen van spannende momenten en vergelijkingen van
de beschrijvingen door de cliënt met die door de coach uit de achtereenvolgen-
de sessies, en dat deze analyse pas na afloop van de tien gesprekken zou wor-
den uitgevoerd. In principe werd toestemming voor een uiteindelijke publica-
tie van beide partijen voor de aanvang van het coachingstraject verkregen.

Deze procedure resulteerde in 32 beschrijvingen van spannende momenten,
veertien van de cliënt en achttien van de coach, die vervolgens werden voorge-
legd aan vier onafhankelijke codeerders (niet de auteurs). De beoordelaars kre-
gen twaalf codes om de spannende momenten mee te classificeren; deze codes
waren allemaal met succes gebruikt voor de eerdere gegevensbestanden (bij-
voorbeeld De Haan e.a., 2010b; zie tabel 1). Nadat alle beschrijvingen van spannen-
de momenten waren verzameld en besloten was om de coachingsinterventie te
beschrijven als casestudy, werkten cliënt en coach samen een fenomenologi-
sche analyse uit van de beschrijvingen van de spannende momenten uit elk van
de tien gesprekken (zie hierna bij de Uitkomsten).
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2.3 DEELNEMERS

De executive coach was een geaccrediteerd coach achter in de veertig met vijf-
tien jaar ervaring op dit gebied, de cliënt een MSc-studente in Theoretische Psy-
chologie van midden twintig in Nederland. In de periode waarin de coachings-
gesprekken plaatsvonden, haalde de cliënt haar MSc-graad in Nederland en
werd zij promovenda bij een onderzoeksschool in Duitsland. De cliënt had
geen eerdere ervaring met executive coaching. Buiten de gesprekken om be-
spraken coach en cliënt noch het materiaal uit de coachingssessies, noch de
gesprekken zelf (mondeling of schriftelijk).

2.4 Focus van het coachingstraject

Coach en cliënt hadden in de eerste maand twee bijeenkomsten over het on-
derzoeksproject die duidelijk los stonden van de coachingsgesprekken. Buiten
de coachingssessies was er verder geen enkel contact tussen beiden tot aan de
week voorafgaand aan de tiende sessie, toen zij opnieuw een bijeenkomst had-
den over het onderzoeksproject. Met andere woorden, gedurende het meren-
deel van de zeven maanden van het coachingstraject hadden zij geen ander
contact met elkaar dan via de coaching. Na het eerste coachingsgesprek stelde
de coach een formeel, schriftelijk contract op voor de coachingsopdracht van
tien gesprekken waarin de volgende twee doelen werden geformuleerd.
1 ‘U - de cliënt - zou onze gesprekken willen benutten om na te denken over
uw Masterthese, waar u nu aan werkt en die een interessante uitdaging lijkt te
vormen.
2 U zoekt begeleiding bij het ontdekken - of wilt voor uzelf duidelijk krijgen -
hoe u uw persoonlijke ontwikkeling en loopbaan op langere termijn vorm
kunt geven. U noemde vier mogelijke ‘loopbaanpaden’ waaruit u zou kunnen
kiezen, en u zou graag meer inzicht krijgen in die opties, uw eigen persoon en
uw keuzes alvorens een of meer van deze opties daadwerkelijk te kiezen.’

De coach schreef deze doelen in deze vorm op, en de cliënt stemde er in het
tweede gesprek mee in zonder om wijzigingen te verzoeken. De gesprekken
gingen voor een groot deel over de vraag hoe je je weg vindt in een competitie-
ve en ambitieuze academische omgeving, hoe je in zo’n omgeving overeind
blijft, en hoe je je er ontwikkelt naar het volgende ‘niveau’ terwijl je tegelijker-
tijd ook andere meer commerciële interesses nastreeft.

3 Overzicht van de casestudy: de spannende momenten en de uitkomsten
van het onderzoek

In deze paragraaf geven we eerst de gehele casestudy weer in de woorden van
de cliënt respectievelijk de coach, letterlijk gekopieerd uit de oorspronkelijke
beschrijvingen van spannende momenten, waarbij slechts enkele identifice-
rende details zijn veranderd of uit de tekst zijn geschrapt.

Sessie 1: spannende momenten in de ogen van de clïent
Er zaten voor mij twee spannende momenten in deze sessie.
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Het eerste spannende moment voor mij was om de onderwerpen te benoemen
die gedurende het gehele coachingstraject en in dit gesprek in het bijzonder
aan de orde konden komen. Ik wist niet goed wat er van mij werd verwacht in
deze situatie, en aangezien er nauwelijks een reactie kwam van de kant van de
coach, was ik er bijzonder onzeker over, of dit wel de ‘juiste’ onderwerpen wa-
ren. Ook had ik het gevoel, dat ze nogal ‘onbelangrijk’ waren vergeleken met
de dingen die de coach waarschijnlijk meestal besprak in zijn sessies met ande-
re cliënten. Een van mijn onderwerpen bleek op dat moment niet echt nuttig
te zijn om te behandelen in een coachingstraject, wat op zich al een goed in-
zicht was. Bovendien was het voor mij een bijzonder vreemde ervaring om zul-
ke persoonlijke kwesties aan te kaarten bij iemand die eigenlijk een volslagen
vreemde voor mij was.

Het tweede spannende moment ging over iets wat de coach mij voorhield. Ik
was toen al een tijdje aan het woord geweest over mijn loopbaanopties, en de
coach zei tegen mij dat hij de indruk kreeg, dat ik heel goed wist waar ik naar
streefde en welke doelen ik wel en niet wilde bereiken. Dit was echter hele-
maal niet wat er op dat moment in mij omging, want ik had het gevoel dat ik
alleen maar hardop had zitten nadenken over mijn mogelijkheden. Het was
heel interessant om te horen dat ik een ander volstrekt niet die indruk gaf,
maar juist het tegendeel daarvan.

Sessie 1: spannende momenten in de ogen van de coach
Als ik terugkijk op een coachingssessie om te bepalen wat de spannende mo-
menten zijn geweest, valt het mij op hoe vaak ik eerst kijk naar de consequen-
ties van wat ik zelf zojuist heb gezegd: de reactie van de cliënt, of zelfs, als ik
helemaal eerlijk ben, de kwaliteit van mijn eigen interventie. Om het bondiger
te formuleren: ik denk dat in mijn herinnering van de gesprekken sterk de na-
druk ligt op wat ik zei en wat ik dacht tijdens het gesprek. Ik zou meer ‘proef-
identificatie’ (Casement, 2002) moeten beoefenen om waar te nemen wat de
cliënt zegt of doet wanneer het er om spant.

De spannende momenten in dit eerste gesprek waren momenten waarop ik
bijna ‘te dichtbij kwam’. Ik had het gevoel een professionele, ambitieuze, op
zichzelf reflecterende ‘persoonlijkheid’ tegenover me te hebben. Deze Christia-
ne zocht naar bespiegelingen over haar scriptie en loopbaan. Onderhuids leek
ze onzekerder te zijn, en leek ze mij te vragen om vooral ‘niet te dichtbij te
komen’. Op een gegeven moment kwam de behoefte op om hier een opmer-
king over te maken, en ik zei toen ‘het gezicht dat je trekt’, wat een ongebrui-
kelijk sterke uitspraak is waar ik meteen spijt van had.

Fenomenologische analyse van de beschrijvingen van spannende momenten:
coach en cliënt moeten duidelijk nog wennen aan de nieuwe situatie. De cliënt
vraagt zich af, wat er van haar wordt verwacht, de coach is zich bewust van
zelfpreoccupatie bij de keuze van zijn spannende momenten. De coach ge-
bruikt jargon (zoals ‘proefidentificatie’). De cliënt heeft twee spannende mo-
menten, de coach noemt er één. De cliënt lijkt zich aan het begin van het
coachingstraject wat onzeker te voelen, wil niet dat de coach te dichtbij komt.
De cliënt verkrijgt door middel van feedback inzicht in hoe zij overkomt.
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Sessie 2: spannende momenten clïent
Het begin van het gesprek was een spannend moment voor mij. In eerste in-
stantie nam geen van ons het woord, waardoor ik me gedwongen voelde om te
bepalen waar we het over zouden gaan hebben. Ik had liever niet zelf bepaald
waar we over zouden praten, want ik ging ervan uit, dat de coach wel zou we-
ten welke onderwerpen die in het vorige gesprek aan bod waren gekomen de
moeite waard waren om over door te praten. Hoewel ik besef dat het waar-
schijnlijk beter is om de cliënt de gespreksonderwerpen te laten kiezen, voelde
ik me door de stilte toch ongemakkelijk en onzeker of ik wel de juiste onder-
werpen zou kiezen.

Een ander spannend moment voor mij was toen de coach reflecteerde op iets
wat ik had gezegd en daar zijn interpretatie van gaf: ik had hem verteld, dat ik
overwoog om te solliciteren bij een adviesbureau omdat ik dacht dat dat wel
goed zou staan op mijn cv en mij zou helpen bij mijn verdere loopbaan. Hij
antwoordde dat ik dus kennelijk een ‘topper’ in het bedrijfsleven (of iets in die
trant) wilde zijn. Ik had zelf nog nooit eerder het gevoel gehad, dat ik ook maar
ergens een ‘topper’ in wilde zijn, en ervoer de opmerking bijna als een beledi-
ging. Ik was echter blij, dat hij mij te kennen gaf wat voor een indruk mijn
woorden op hem hadden gemaakt, ook al had ik ze dan niet zo bedoeld. Het
dwong me, om me voor mezelf af te vragen waarom ik die opmerking had ge-
maakt, en of zijn interpretatie misschien toch niet zo ver bezijden de waarheid
was.

Sessie 2: spannende momenten coach
Ik geloof, dat Christiane in dit gesprek twee of drie keer zei ‘Dat is een goede
vraag’, en je zou denken dat dat indicaties zijn, dat er iets spannends gebeurde.
Ik kan me niet meer herinneren wanneer die momenten zich precies voorde-
den. Wanneer ik bovendien controleerde waar we waren, en zei ‘We zijn nu
halverwege deze sessie, hoe gaat het?’, dan zei zij ‘Leerzaam’, en volgens mij
meende ze dat oprecht.

Ik was gëıntrigeerd door enkele paradoxen waar we tegenaan liepen. Chris-
tiane lijkt tegelijkertijd heel succesvol - in haar jaar van MSc-studenten - en
jong, dat wil zeggen, onervaren, dus heeft ze het gevoel dat ze moedig en tege-
lijkertijd bescheiden moet zijn. Een andere paradox was ‘een loyale teamspe-
ler’ zijn (zoals in haar basketbal) en ‘anders willen zijn, zich willen onderschei-
den’ (zoals in de keuze voor andere beroepen dan haar medestudenten en met
die keuze haar anders zijn benadrukken). We komen misschien gaandeweg
dichter bij de kern van haar ambivalentie.

Fenomenologische analyse van de beschrijvingen van spannende momenten:
de twee momenten van de cliënt lijken op die in de eerste sessie: het eerste
lijkt te duiden op enige onzekerheid over wat er van haar wordt verwacht of
hoe ze het voortouw kan nemen in deze coachingsrelatie, het tweede wijst op
enig inzicht door middel van feedback (of in dit geval een samenvatting plus
interpretatie) door de coach. De cliënt schrijft ook over het emotionele (enigs-
zins pijnlijke) effect van dit leerproces (‘Ik ... ervoer de opmerking bijna als een
belediging. Ik was echter blij, ...’). Hier beschrijft de cliënt haar ambivalentie,
en het valt op, dat de coach ook spreekt van ambivalentie.
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Ook de opmerkingen van de coach vertonen overeenkomsten met die naar aan-
leiding van de eerste sessie. Opnieuw gebruikt de coach voor een deel jargon
(bijvoorbeeld ‘de kern van haar ambivalentie’). Nadat hij zich heeft gereali-
seerd, dat zijn spannende momenten te veel over hem zelf gaan, probeert hij
nu iets spannends te vinden in de reacties van zijn cliënt, reacties als ‘goede
vraag’ en ‘leerzaam’. De coach lijkt zelf geen specifiek spannend moment te
hebben gehad.

Sessie 3: spannende momenten clïent
Ik begon het gesprek door een onderwerp aan te snijden dat we in het vorige
gesprek niet hadden besproken. Het ging erover, dat ik een stage afrondde om
terug te keren naar wat ik daarvoor had gedaan. Toen ik erover begon te pra-
ten, merkte ik, hoe zenuwachtig ik werd, begon te blozen, dat mijn stem begon
te haperen en ik tranen in mijn ogen kreeg. Ik was verrast door die sympto-
men, want ik was me er niet bewust van geweest dat dit een emotioneel thema
voor me was. Dit was zeker een spannend moment voor me. Door met de coach
te bespreken waarom dit zulke sterke emoties in mij opriep, begon ik me heel
duidelijk te realiseren dat dit een dieper liggende oorzaak had waar ik me niet
bewust van was geweest. De oorspronkelijke emotionele reacties voerden van-
zelf naar een rationeler begrip van het onderwerp dat mij in staat stelde om
het samen met de coach te onderzoeken.

Sessie 3: spannende momenten coach
Ik vond dat er vooral aan het begin van het gesprek veel emoties waren. Ik zag
je rood worden in je gezicht. Ik dacht, dat je alleen maar heel dankbaar was
voor de tijd die je had gehad in een bepaald project, heel tevreden over wat het
jou had gegeven. Ik was ontroerd aan het begin van het gesprek. Misschien heb
ik de emotie verkeerd begrepen. Het spijt mij, dat ik jou niet vroeg waar het
over ging. Waarschijnlijk durfde ik dat niet goed en wilde ik dat ‘opborrelende
gevoel’ beschermen. Ik wilde die bel niet uit elkaar doen spatten.

Fenomenologische analyse van de beschrijvingen van spannende momenten:
zowel de beschrijving van de cliënt als die van de coach is veel korter dan bij de
eerdere twee sessies. Bovendien hebben zij het over precies hetzelfde moment
van een paar minuten in het gesprek, een emotioneel moment dat verbaal
onuitgesproken bleef, maar dat zowel de coach als de cliënt duidelijk had ge-
raakt. Na deze beleefde emoties meldt de cliënt een spannend moment van een
andere aard dan in de eerdere gesprekken, een moment van ‘onderzoeken’
met behulp van reflectie.

Sessie 4: spannende momenten clïent
Het spannende moment in dit gesprek was een verandering in mijn kijk op de
relatie met de coach. Tijdens ons gesprek stelden wij mij voor de situatie min-
der complimenteus te interpreteren dan ik deed, namelijk in de vorm van een
soort jaloezie aan mijn kant. Hoewel ik in eerste instantie aarzelde om deze
mogelijkheid openlijk te bespreken, merkte ik, dat ik mijn coach in de eerdere
gesprekken voldoende was gaan vertrouwen om dit idee te overwegen en toe te
geven dat hij gelijk had. Ik had het gevoel, dat dit het gesprek veel verder
bracht en zowel het gesprek als de relatie met de coach verdiepte. Het was een
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heel eerlijk gesprek, en ik was dankbaar dat de coach zich niet had ingehouden
en zijn interpretatie van de situatie niet voor zich had gehouden.

Sessie 4: spannende momenten coach
Een gesprek over concurrentie en ambitie in verband met het werk dat jij doet
en het web van relaties waar je mee moet omgaan. Heel moeilijk voor jou, en ik
hoop, dat ik in mijn reactie niet te streng ben geweest. Sterker nog, ik voelde
me nogal zorgzaam, voorzichtig en ‘ouderlijk’.

Spannende momenten:
(1) Ik voelde ook tussen ons een keer een gevoel van concurrentie ontstaan. Een
lastig moment. Het was aan het begin van het gesprek toen jij vertelde hoe jij
enkele vooraanstaande adviesbureaus had genoemd waar je contact mee had.
Ik schoot toen nogal luid in de lach en jij zei op een nogal onzekere toon ‘Wat?
Wat?’ - waarop ik zei ‘Grote namen. Je liet een paar ‘‘Grote namen’’ vallen’.
Volgens mij was je weer kwetsbaar in het moment zelf, dit keer over mijn reac-
tie op jou.
(2) Ik denk dat het voor jou een opluchting was om van mij te horen dat ‘jij [...]
mogelijkerwijs inderdaad ambitieus en competitief overkomt en zelfs compe-
titiever bent ingesteld dan je denkt - en dat daar niets mis mee is’. Je had je
afgevraagd hoe competitief je was en hoezeer je dat onderdrukte. Volgens mij
was het op de een of andere manier beter voor je om voor jezelf te erkennen
dat je competitief bent ingesteld, jaloers bent, indruk wilt maken enzovoort,
in plaats van steeds vooral andere mensen zo te zien. Ik hoop, dat dit jou zal
helpen om als een volgende stap de dingen wat meer van een afstand te bekij-
ken (ontspan, glimlach).

Ik vraag me af, waarom ik dit schrijf in de tweede persoon aan ‘jou’. Vermoe-
delijk doe ik dat, omdat ik deze notities nog tijdens de duur van de sessie
maak, dat wil zeggen, onmiddellijk nadat de sessie voortijdig werd beëindigd
doordat de batterij van jouw telefoon was leeggelopen.

Fenomenologische analyse van de beschrijvingen van spannende momenten:
dit keer zijn de aantekeningen van de cliënt en de coach niet even lang en
schrijft de coach een veel uitvoeriger commentaar dan de cliënt. Het spannen-
de moment voor de cliënt is opnieuw van een andere aard, aangezien het meer
betrekking heeft op de relatie die zij ervaart met de coach, die het voor haar
mogelijk heeft gemaakt om open te staan voor feedback. Net als in eerdere mo-
menten lijkt open en openhartige feedback tot inzicht te leiden, of in elk geval
tot een nieuw perspectief. Overeenkomsten tussen beide beschrijvingen zijn
dat zowel de cliënt als de coach een verdieping in de relatie melden, die de
coach lijkt te onderstrepen door in de tweede persoon te blijven schrijven; en
dat de coach en de cliënt het kennelijk hebben over een spannend moment dat
zij beiden ervoeren: de erkenning van competitiviteit en jaloezie/na-ijver. Op-
nieuw zijn er hints van een emotioneel leerproces voor de cliënt.

Sessie 5: spannende momenten clïent
Voor mij zaten er twee spannende momenten in dit coachingsgesprek. Het eer-
ste moment was ongeveer halverwege het gesprek. We hadden het in de ge-
sprekken hiervoor gehad over carrièremogelijkheden, waarbij we onderzoch-
ten waar ik na mijn studie op zou kunnen solliciteren. Ik was er altijd van
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uitgegaan, dat min of meer alle opties voor me open lagen. Maar voorafgaand
aan dit gesprek was ik afgewezen voor een workshop waar ik me voor had inge-
schreven. Ik beschouwde dit als iets ‘eenmaligs’, als iets wat me nog nooit eer-
der was overkomen en me niet nog een keer zou gebeuren, maar de coach stel-
de een andere interpretatie voor. Hij maakte mij ervan bewust, dat ik door
mijn keuze voor een onderzoekmaster mijn carrièremogelijkheden had be-
perkt. Dit verklaarde ook, waarom ik treuzelde met mijn sollicitatie voor een
andere baan. Ik vond deze nieuwe kijk op de kwestie heel belangrijk, want het
opende mijn ogen voor iets wat ik waarschijnlijk tot nu toe niet had willen
zien.

Het andere spannende moment was helemaal aan het eind van de sessie. De
coach was een beetje te laat gekomen voor de sessie en zei tegen het eind dat
hij daar misschien onbewust een reden voor had. Deze gedachte lag in het ver-
lengde van waar we het in het gesprek over hadden gehad, namelijk, dat het
soms niet evident is wat de onderhuidse redenen zijn voor ons handelen. Ik
stelde de openhartigheid van de coach op dit specifieke moment op prijs, maar
ik voelde me er ook een beetje ongemakkelijk bij. Was ik een lastige cliënt?
Vond hij de gesprekken met mij saai? Als dit niet pas aan het eind van de sessie
was gebeurd, dan had het volgens mij het verloop van de sessie heel negatief
bëınvloed, want ik zou er meer door zijn gaan aarzelen.

Sessie 5: spannende momenten coach
Hoewel ik te laat was, geloof ik dat dit echt een waardevolle sessie was, vooral
doordat jij je zo open opstelde en bereid was om tamelijk confronterende feed-
back aan te horen.

Het eerste spannende moment was natuurlijk dat ik te laat was, en vooral
het moment waarop ik ontdekte dat ik geen twee minuten te laat zou zijn
(zoals ik jou had laten weten), maar een volle vijftien minuten. Ik voelde me
schuldig en vroeg me ook af, waarom ik mezelf een dergelijke overtreding, het
overschrijden van een grens, toestond als ik mezelf dat nooit zou toestaan bij
een ‘echte’, lees ‘het volledige honorarium betalende’ cliënt.

Het tweede spannende moment was natuurlijk toen ik dit tegen het einde
van de sessie met jou deelde, en ik kwetsbaar was en mijn eigen motieven ter
discussie stelde, net zo goed als jij dat met die van jou had gedaan. Ik vroeg me
af, wat jij daarvan vond.

Ik ervoer nog een ander spannend moment toen ik jou vroeg ‘Hoe kan ik jou
helpen?’ met betrekking tot de twee vragen die jij helemaal aan het begin van
de sessie had aangesneden. Over de eerste zei jij: ‘Ik voel me al heel erg gehol-
pen doordat ik mijn eigen ambitie en prestatiedrang onder ogen ben gaan
zien.’ Dat was zo’n positieve feedback, dat ik de sessie alleen daardoor al een
succes vond, ook al was het nog vrij vroeg in het gesprek. Tegen het eind heb ik
jou voor de zekerheid nog een keer gevraagd of we werkelijk genoeg tijd had-
den besteed aan de eerste vraag, en opnieuw verzekerde jij me dat dat zo was.

Fenomenologische analyse van de beschrijvingen van spannende momenten:
de sessie wordt duidelijk bëınvloed door een, zij het kleine, transgressie hele-
maal aan het begin: ‘de coach was een beetje te laat,’ aldus de cliënt. Hieruit
blijkt wel dat een coach de effecten van schendingen van randvoorwaarden in
coaching nooit mag onderschatten. Deze blijken ook in de volgende twee ses-
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sies grote consequenties te hebben (zie hierna). Zowel in de spannende mo-
menten van de cliënt als die van de coach wordt ernaar verwezen dat de coach
te laat was, hoewel de cliënt daar niet door lijkt te zijn bëınvloed, totdat de
coach er later in de sessie over begint. Opnieuw leidt een nieuw perspectief in
het eerste spannende moment van de cliënt (een onafhankelijke beschouwing
van de coach) tot inzicht. Het tweede spannende moment van de cliënt bouwt
voort op de verdieping van de relatie uit de voorgaande sessie, waaruit blijkt
dat een coachingsrelatie nooit een vaststaand gegeven is, nooit een feit, maar
altijd in ontwikkeling is, en dat breuken zelfs bij goed functionerende coa-
chingsrelaties altijd op de loer liggen. We zien dat zowel de cliënt als de coach
zich afvraagt, hoe zij/hij overkomt bij de ander, en we zien dat de coach nog
steeds aan zichzelf twijfelt, zelfs wanneer hij bijzonder positieve feedback
krijgt (zijn derde spannende moment).

Sessie 6: spannende momenten clïent
Het spannende moment van de sessie deed zich ergens tegen het einde van
onze sessie voor. Er was niet veel gebeurd op het vlak van de onderwerpen die
we in de voorgaande sessies hadden besproken, en dus ‘droeg ik niet veel bij’
aan het gesprek. Dat viel de coach ook op, en hij zei het tegen me. Daarop volg-
de een heel openhartig maar lastig gesprek. Zoals gezegd in een beschrijving
van een spannend moment in de vorige sessie, was er een opmerking gemaakt
die mij heel bewust had gemaakt van mijn ondergeschikte rol in de relatie. Ik
had echter niet besloten om daar over te praten. De coach deed me de suggestie
aan de hand dat ik dit gevoel van me, dat ik inferieur, onbelangrijk of saai was,
waarschijnlijk ook ervoer in andere relaties. Helaas konden we dit niet verder
bespreken omdat we aan het eind van de sessie waren gekomen. Ik had echter
de indruk, dat het een heel openhartig moment was. Het deed me beseffen, dat
de coach ook dit soort onderliggende dingen opmerkte. Hoewel ik zijn inter-
pretatie een beetje kwetsend vond, stelde ik het op prijs dat hij het had gesig-
naleerd en mij had verteld. Ik denk, dat het vermoedelijk zal helpen om dit in
de volgende sessies te bespreken.

Sessie 6: spannende momenten coach
Dit was volgens mij echt een moeilijke sessie voor ons allebei, zeker voor mij.

Het eerste echt spannende moment was toen jij zei: ‘Ik ben ... gewoon onbe-
langrijk. Mijn werk is ... onbelangrijk. Ik moet heel anders zijn dan jouw ande-
re cliënten, want ik ben ‘‘maar’’ een student. Het moet voor jou behoorlijk saai
zijn om mij te coachen.’ Jij zei, dat dit idee bij jou opkwam toen ik zei dat ik
misschien door een onbewuste reden van mijn kant de vorige keer te laat was
gekomen. En je voegde eraan toe, dat dat toen aanvoelde als een breuk.

Vervolgens was er een tweede spannende moment voor mij toen jij zei ‘Ik
kan jou niet betalen voor jouw werk’ en meteen erachteraan ‘Deze coaching is
alleen maar voor jouw onderzoek’, waarmee jij leek te zeggen dat het coa-
chingstraject niet echt voor jou bedoeld was, maar eerder voor mij en dat jij je
het sowieso niet had kunnen veroorloven. Ik kreeg het gevoel, dat jij echt heel
boos op me was, en alsof je mij ervan beschuldigde dat ik geen interesse toon-
de, of eerder dat ik zelfzuchtig was, en niet in staat om jou in gedachten te
houden of interesse voor jou te tonen. Ik herinner me, dat ik daar zo perplex
van was, dat ik dingen zei als ‘je doet het prima’ en ‘dit is helemaal niet saai



11.6 LEREN VAN INDIVIDUEN/
WERKBEGELEIDING

11.6 - 8.18 Handboek Effectief Opleiden 60 /108 november 2012

voor mij’, en ‘het is geweldig dat jij aan een goed doel doneert voor dit werk’
(met andere woorden, ik kwam met tegenargumenten, zoals ‘jij betaalt hier
wel degelijk voor’). Ik raakte er zo in verstrikt het coachingstraject te verdedi-
gen, dat ik niet langer coachte.

Ik ben heel benieuwd waar dit de volgende keer toe zal leiden. Hopelijk kom
jij iets te weten over jouw wanhoop en boosheid. Op het moment heb je ver-
moedelijk niet het gevoel dat je iets hebt geleerd. Weer een breuk.

Als ik er opnieuw op terugkijk, zie ik ook heel veel andere spannende mo-
menten voordat deze twee zich voordeden aan het einde van de sessie. De vol-
gende zijn dus eerder in de sessie:
(1) Ik confronteerde jou ermee, dat jij niet heel erg proactief was geweest ten
aanzien van deze sessie en dat jij misschien ook proactiever zou kunnen zijn
met betrekking tot de afhankelijkheden die je ervaart in jouw MSc-werk.
(2) De twijfel die ik ervoer toen ik me afvroeg of ik jou zou voorstellen om wel-
licht een onderzoekslocatie te vinden bij een commercieel assessment center
(iets wat ik uiteindelijk ook opperde - en het maakte nauwelijks verschil). Ik
had het gevoel dat dit te adviserend was voor een coachingsgesprek.

Fenomenologische analyse van de beschrijvingen van spannende momenten:
de sessie wordt nog steeds sterk bëınvloed door de problemen met de randvoor-
waarden die in de vorige sessie waren benoemd, en door de verschillende ma-
nieren waarop coach en cliënt ieder voor zich mentaal omgingen met de ‘kwes-
tie’, zozeer zelfs, dat we daaruit kunnen afleiden dat er in deze sessie een
breuk of bijna-breuk ontstond in hun samenwerking, waarbij de cliënt zich
vernederd voelde en boos werd, terwijl de coach in paniek raakte en zich
schaamde. Zowel de cliënt als de coach beschrijft dit thema als één groot span-
nend moment, waaraan de coach er nog twee andere eerder uit de sessie toe-
voegt. Eén daarvan is een vermoeden van een mogelijk verder ‘inzicht door
feedback’, en de ander een tamelijk algemene twijfel over de vraag of hij als
coach wel of geen advies moet geven. Zoals gebruikelijk maakt het advies op de
cliënt geen indruk, of het nu wel of niet gegeven wordt.

Sessie 7: spannende momenten clïent
Het spannende moment van deze coachingssessie was voor mij toen de coach
besloot om het onderwerp aan te kaarten dat we in de vorige sessie niet had-
den kunnen afronden. Deze sessie ging vrij goed, we hadden veel te bespreken
en ik voelde dat ik vooruitgang boekte. De coach had kunnen besluiten om het
erbij te laten, maar hij bracht te berde wat we tegen het eind van ons vorige
gesprek hadden besproken, namelijk, dat ik vond dat ik in een ondergeschikte
rol zat. We bespraken of ik dit misschien ook in mijn andere relaties, bijvoor-
beeld in mijn werk, zo voelde. Ik had het gevoel, dat dit misschien wel de aller-
eerste keer was, dat de coach echt zelf een onderwerp had aangesneden. Zelf
zou ik er waarschijnlijk niet over zijn begonnen omdat ik meende dat het nu
niet meer relevant was, maar ik was er dankbaar voor dat hij erover begon. Dit
deed mij opnieuw nadenken, terugkijkend, over wat er in het vorige gesprek
was gebeurd, en hierdoor kon ik bepaalde parallellen zien met andere aspec-
ten van mijn leven.
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Sessie 7: spannende momenten coach
De sessie startte vrij neutraal, maar met kleine misverstanden tussen ons en
met wederzijdse onderbrekingen. Ik had de indruk dat er nog steeds sprake
was van sterke emoties. Jij begon over enkele nieuwe uitdagingen en successen
in je werk en je studie.

Een belangrijk spannend moment voor mij was toen ik opnieuw begon over
de ‘breuk’ - en mijn ervaring van een ‘breuk’ - in de vorige sessie. Jij zei, dat jij
had opgeschreven dat het goed zou zijn om het er deze keer opnieuw over te
hebben. De opluchting was duidelijk merkbaar, zowel voor jou als voor mij, en
ik denk dat jij er oprecht dankbaar voor was dat we zowel de ontwikkelingen
in jouw werk als onze relatie uitgebreider bespraken.

Fenomenologische analyse van de beschrijvingen van spannende momenten:
het ene spannende moment dat beiden noemen, is precies hetzelfde voor de
coach als voor de cliënt, en grijpt terug op de spanningen die in de twee direct
voorafgaande sessies hadden plaatsgevonden, leidend tot de breuk die bijna
ontstond in de vorige sessie. Zowel de cliënt als de coach merkt op, hoe de be-
slissing van de coach om de kwestie en hun relatie opnieuw aan te kaarten, de
relatie positief bëınvloedt en tot nieuw inzicht leidt over parallelle processen
in andere contexten. Zowel cliënt als coach spreekt van dankbaarheid.

Sessie 8: spannende momenten clïent
Sinds de vorige sessie is er op beide aandachtsgebieden uit ons coachingscon-
tract behoorlijk wat gebeurd en zijn ze tot op zekere hoogte opgelost. De coach
en ik bespraken wat dit voor mij betekende, net zoals in de vorige sessie. Het
spannende moment van deze sessie was voor mij om toe te geven tegenover de
coach dat ik meende, dat er niet veel meer te bespreken viel in de volgende
sessies. Ik voelde mij daar schuldig over omdat ik het gevoel had dat het mijn
verantwoordelijkheid was om een nieuw onderwerp ‘aan te dragen’. Dat ge-
voel had ik vooral vanwege een van de eerdere sessies, toen ik niet veel had om
over te praten en de sessie voor ons allebei heel lastig was. Ik sprak deze zorgen
uit tegenover de coach, die zei dat de sessie waar ik aan terugdacht inderdaad
lastig was geweest, maar dat het ook een van de sessies was geweest die mij
hadden geholpen om een stap verder te komen. Hij verzekerde mij, dat ik geen
nieuw onderwerp hoefde te verzinnen om te bespreken, en dat de sessies waar-
in je het gevoel hebt dat je eigenlijk niets hebt om over te praten soms de beste
blijken te zijn. Ik was erg opgelucht te horen dat de coach er zo over dacht,
want dat haalde bij mij de druk wat weg. Toen begon hij wat te praten over een
van de onderwerpen die in onze eerdere sessies naar voren waren gekomen, en
dat zou kunnen dienen als basis voor onze volgende sessies.

Sessie 8: spannende momenten coach
Het spannendste moment was toen de cliënt voorstelde dat ‘aangezien er geen
doelen meer over zijn, we misschien opnieuw moeten kijken naar de volgende
twee sessies’. Ik interpreteerde dit als een ‘teken van het naderende einde’ van
deze opdracht, een initiatief om het coachingstraject als het ware voortijdig af
te ronden. Achteraf bezien geloof ik, dat ik onvoldoende oor heb gehad of heb
doorgevraagd over haar suggestie, en wat haar zelf voor ogen stond voor het
vervolg. En dus hield ik vast aan het overeengekomen kader en stelde voor, dat
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we aan de slag zouden gaan met wat er in de volgende twee sessies dan ook ter
sprake kwam - maar luisterde niet echt naar een mogelijk ‘alternatief’ plan dat
de cliënt wellicht zou hebben voorgesteld.

Fenomenologische analyse van de beschrijvingen van spannende momenten:
opnieuw gaat het in het enige spannende moment dat coach en cliënt noemen
duidelijk om hetzelfde: de discussie over de afname van de energie en het ge-
voel het contract eigenlijk al te hebben uitgevoerd. Zowel de coach als de cliënt
lijkt zich enigszins schuldig te voelen over de manier waarop hij/zij met dit
moment is omgegaan.

Sessie 9: spannende momenten clïent
Ik had het gevoel dat er niet één spannend moment in deze sessie zat dat er
heel duidelijk uit sprong. Ik had eerder het gevoel, dat er diverse, soortgelijke
momenten waren die ik als spannend ervoer. In al die momenten gaf de coach
mij een soort inzicht dat ik als een bedreiging van mijn gevoel van eigenwaar-
de had kunnen opvatten. Er zijn twee redenen waarom deze momenten span-
nend voor me waren. Om te beginnen bleek er uit, dat de coach er gerust op
was om zijn inzichten met mij te delen, hoewel ze een breuk hadden kunnen
veroorzaken in onze relatie. Ten tweede merkte ik, dat ik zijn opmerkingen
niet als beledigend ervoer, hoewel ze behoorlijk uitgesproken waren. Als
iemand anders mij dit had gezegd, zou ik me vermoedelijk gekwetst hebben
gevoeld en het gesprek hebben beëindigd. In dit geval probeerde ik echter sa-
men met de coach te verkennen waarom hij die opmerkingen had gemaakt en
of er iets waars in zat voor mij. Om deze beide redenen samen waren deze mo-
menten spannend voor me, omdat ze duidelijk maakten dat er voldoende ver-
trouwen bestond tussen ons om dergelijke openhartige opmerkingen zowel te
maken als te ontvangen.

Sessie 9: spannende momenten coach
Spannend aan deze sessie was dat Christiane er ons aan het begin van de sessie
aan herinnerde, dat wij nu strikt genomen ‘buiten het contract’ zaten aange-
zien de twee aandachtspunten waarmee we waren begonnen ‘nu waren opge-
lost’ of waren verdwenen. Het gevoel van urgentie was minder in deze sessie
dan in sommige eerdere sessies. Dit is een algemeen gevoel, niet een specifiek
moment. Terugkijkend denk ik, dat ik meer ruimte had moeten bieden, meer
had moeten luisteren en meer stilte had moeten laten vallen zodat er andere
zaken naar boven hadden kunnen komen.

Mijn spannendste actie in de sessie was voor mij de uitdagende stap van ‘ons
behandelen als kinderen’ (wat Christiane vertelde) naar ‘een kinderachtige
reactie op anderen’ (die ik bij Christiane veronderstelde, onder verwijzing naar
het aandeel dat zij mogelijkerwijs had in het ‘ons behandelen als kinderen’). Ik
opperde dit zo voorzichtig als ik maar kon, maar ben toch bang dat ik haar
hiermee heb gekwetst of van me heb verwijderd - en ook vraag ik me af, of we
er niet meer uit hadden kunnen halen als we dat ‘ons behandelen als kinde-
ren’ wat diepgaander hadden behandeld en langer waren blijven werken met
wat Christiane in feite inbracht in de sessie.
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Fenomenologische analyse van de beschrijvingen van spannende momenten:
het valt op, dat zowel de coach als de cliënt voor het eerst opmerkt dat er in de
sessie geen spannende momenten zijn voorgevallen, waarbij de cliënt consta-
teert dat er ‘diverse, soortgelijke momenten’ zijn geweest, terwijl de coach
spreekt van ‘een algemeen gevoel, niet een specifiek moment’. Zowel cliënt als
coach benoemt dat de coach het vertrouwen heeft om zijn ‘inzichten’ (cliënt)/
’uitdagingen’ (coach) te delen, hoewel deze ‘een breuk had kunnen veroorza-
ken’ (cliënt)/’[ik] ... bang [ben] dat ik haar hiermee heb gekwetst of van me heb
verwijderd’ (coach). Dit wordt in elk geval door de cliënt beschouwd als een
teken dat de coachingsrelatie zich verstevigt (of misschien zelfs als een volle-
dig herstel van de coachingsrelatie na de spanningen in de sessies 5, 6 en 7).

Sessie 10: spannende momenten clïent
Er zaten twee momenten in de sessie die ik ervoer als spannend. Het eerste was
eigenlijk meer een tijdspanne vrij vroeg in het gesprek. Ik had een onderwerp
aangekaart, dat we in een eerdere sessie alleen maar heel kort hadden bespro-
ken. Toen ik de situatie had uitgelegd aan de coach, kwam het op mij over alsof
hij parafraseerde en interpreteerde wat ik had gezegd en mij adviseerde hoe ik
deze kwestie kon aanpakken. Dit was een behoorlijk nieuw gevoel voor me,
omdat ik het gevoel had dat hij in de eerdere sessies terughoudender was ge-
weest om mij wat voor deskundig advies dan ook te geven. Ik had helemaal
niet het gevoel dat hij zijn boekje te buiten ging, maar was eerder dankbaar
voor zijn advies. Ik bespeurde er echter wel een soort verandering in de rol van
de coach in.

Het tweede moment was toen we ons gesprek over het eerste, nieuwe onder-
werp dat ik had gëıntroduceerd, hadden afgerond. De coach vroeg me toen
naar de andere onderwerpen waar we het in de eerdere sessies over hadden
gehad. Spannend voor mij was, dat hij zich tot in zo veel detail leek te herinne-
ren wat ik hem had verteld, zoals namen van mensen die erbij betrokken wa-
ren. Ik voelde me daar heel vereerd door en alsof de coaching, of de coachings-
relatie, echt iets belangrijks was, niet alleen voor mij maar ook voor de coach.

Sessie 10: spannende momenten coach
Het was fascinerend dat het eerste onderwerp ging over praktiserend bedrijfs-
psycholoog worden en hoe mensen Christiane dan zullen zien, en over het op-
zetten van een eigen praktijk als bedrijfspsycholoog. Hoewel Christiane zei,
dat zij zich niet echt had gerealiseerd dat dit een afrondende sessie was, leek
dit onderwerp passend aangezien het te maken had met ‘de wijde wereld in-
gaan’.

Het enige spannende moment dat ik ervoer, was toen ik merkte dat ik zelf zo
veel aan het woord was toen we het er opnieuw over hadden hoe het is om
‘junior’ te zijn en langzaam te klimmen in de hiërarchie, het thema afhanke-
lijk te zijn van en als minderwaardig te worden beschouwd door mensen die
hoger staan. Ik merkte dat ik maar niet kon ophouden te praten over of te asso-
ciëren met dit thema, en vroeg me af, of het misschien eerder mijn thema was
dan dat van Christiane.
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Fenomenologische analyse van de beschrijvingen van spannende momenten:
een afrondende sessie waarbij coach en cliënt werkelijk uit elkaar gaan: voor
het eerst in acht sessies lijken de spannende momenten geen verband met el-
kaar te houden. Het spannende moment van de cliënt verschilt van eerdere
spannende momenten, aangezien het verband houdt met ‘advies krijgen van
de coach’. Er is ook nog enige overlap, daar waar zowel cliënt als coach op-
merkt, dat de coach in deze sessie opener en directiever was, bijvoorbeeld door
‘te adviseren’ (cliënt) en ‘maar te blijven praten’ (coach).

Kort na de tiende en laatste sessie werden de beschrijvingen van spannende
momenten van de cliënt en de coach uitgewisseld via e-mail, en nog diezelfde
dag formuleerde zowel coach als cliënt een eerste reactie op de beschrijvingen
van de spannende momenten door de ander. We geven deze eerste reacties
hierna volledig weer, omwille van de volledigheid en omdat ze een goede eer-
ste samenvatting bieden van de thema’s in dit coachingstraject. Een kantteke-
ning hierbij is wel, dat de coach zijn reactie opschreef nadat hij de reacties van
de cliënt had gelezen, met als gevolg dat het relaas nu niet onafhankelijk is en
deels een reactie is op de tekst erna.

Reactie van clïent op aantekeningen van coach
De eerste algemene indruk die mij opviel, was dat er zo veel twijfel werd uitge-
sproken in jouw beschrijvingen. Ik had dat waarschijnlijk moeten verwachten,
gezien jouw eerdere onderzoek, maar om de een of andere reden had ik het
niet verwacht. Je hebt het er veel over of iets wat jij zei of deed wel juist was, of
dat je je afvroeg of je iets anders had kunnen doen. Heel eerlijk gezegd heb ik
enkele van die momenten ook opgemerkt, maar ik dacht dat jij ze bewust en
met opzet creëerde. In bijvoorbeeld het spannende moment dat jij beschrijft
uit de eerste sessie schrijf je, dat je iets zei over ‘het gezicht dat ik trok’. Ik had
die opmerking ook als een vorm van kritiek opgevat, maar dacht dat jij mij er
opzettelijk mee wilde provoceren.

Ik vind het interessant dat je tijdens het traject van schrijfstijl veranderde,
van een verhaalstijl in de derde naar de tweede persoon en weer terug. Ik vraag
me af waarom je dat deed, maar heb er niet echt veronderstellingen of ideeën
over. Jij benoemt het overigens ook als een vraag.

Iets anders wat me opviel, was dat jij vanaf het begin een idee leek te hebben
van waar we naartoe gingen. Je schrijft iets over ambivalentie, en dat is min of
meer iets waar we uiteindelijk wat meer over hebben gepraat. Ik vraag me af,
of die indrukken, die jij in de tweede sessie had, de spijker op de kop sloegen,
zodat we er over kwamen te spreken, of dat ze jou aanleiding gaven om onze
gesprekken in die richting te sturen. 

Ik vind het opvallend hoezeer onze beschrijvingen op elkaar lijken, bijvoor-
beeld de derde, zesde en achtste sessie, waarbij de laatste bijna geen spannen-
de momenten bevatte. 

Ik heb het gevoel dat de momenten die verwijzen naar een ‘metaniveau’ bij-
zonder interessant zijn. Als je bijvoorbeeld naar de vijfde sessie kijkt, beschrij-
ven we allebei een moment dat over de coaching zelf gaat, en dat zich niet voor-
deed in de coaching. Kennelijk vonden we het allebei belangrijk om over dit
metaniveau na te denken, en we beschrijven allebei dat we het belangrijk von-
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den om dat te doen. Ik zie soortgelijke patronen ook in onze beide beschrijvin-
gen van de zevende sessie.

Reactie van coach op aantekeningen van clïent
Als ik jouw beschrijvingen van spannende momenten lees, valt me het volgen-
de op: het scala van de verschillende manieren waarop jij mij als coach hebt
ervaren, van ‘afwezig’ in sessie 1 tot ‘adviserend’ in sessie 10. Voor mij was er
vermoedelijk minder variatie omdat ik de hele tijd probeerde om jouw eigen
ontwikkeling te faciliteren.

Ik heb er nu meer vertrouwen in dan tijdens het traject dat we overwegend
aan relevante en belangrijke onderwerpen hebben gewerkt. Ik put dat vertrou-
wen bijvoorbeeld uit jouw uitspraken ‘Ook had ik het gevoel, dat ze nogal ‘‘on-
belangrijk’’ waren’ en ‘een van mijn onderwerpen bleek niet echt nuttig’ in
jouw beschrijving van de allereerste sessie - waarin al iets door klinkt van de
zwaardere onderwerpen als ‘je onbelangrijk voelen’ die we in latere sessies
hebben besproken.

Toen ik jouw aantekeningen las, moest ik opnieuw denken aan het belang
van coaching voor het leren over de indrukken die je maakt op anderen, met
andere woorden om ‘feedback te krijgen’ of ‘deel te nemen aan een zelfbespie-
gelende relatie’ - aspecten van coaching die vaak van secundair belang worden
geacht maar in sommige van jouw aantekeningen opmerkelijk belangrijk blij-
ken te zijn.

Heerlijk vind ik die verschrijving van jou waar je zegt ‘stelden wij mij voor
de situatie te interpreteren’ (in sessie 4), die ik opvat als een bijzonder beknop-
te beschrijving van onze beste samenwerking in het hele traject.

Ik denk dat een deel van ons traject behoorlijk moeilijk moet zijn geweest
voor jou (en voor ons allebei) en ik bewonder jou er om, dat je de moed hebt
gehad om ermee door te gaan en er ook op te blijven reflecteren.

Mijn hypothese over een wellicht onbewuste reden voor het feit dat ik twee
sessies achter elkaar te laat was, heeft niets met jou of met het materiaal te
maken (zoals jij veronderstelt), maar eerder met de verschillende banden die
er tussen ons bestaan, en die mij misschien meer het vertrouwen hebben gege-
ven, dat wij ons allebei aan het coachingscontract zouden houden zelfs al zou
het zo nu en dan moeilijk worden, omdat we allebei achterliggende motieven
hadden met betrekking tot het onderzoek dat we samen deden. Met andere
woorden, ik denk dat ik er bij jou gewoon meer op vertrouwde dat jij op mij
zou wachten dan ik bij andere cliënten zou hebben gedaan.

Van de 32 beschrijvingen van spannende momenten zijn er vijftien (47 procent)
die paarsgewijs duidelijk naar hetzelfde moment in de sessie verwijzen (zie bij-
voorbeeld de twee momenten in sessie 8). Om precies te zijn: er was een ‘ge-
meenschappelijk spannend moment’ in elke sessie van de derde tot de negen-
de sessie (dus zeven in totaal) en een tweede match met eenzelfde moment in de
zesde sessie. Deze bevinding biedt ondersteuning aan de bevinding (De Haan
e.a., 2010b) dat coach en cliënt over het geheel genomen dezelfde momenten in
de coachingsgesprekken als spannend ervaren.

Hypothese 2 hield in, dat de onafhankelijke codeerders de spannende mo-
menten op min of meer dezelfde manier zouden indelen in de gedefinieerde
categorieën. Cohen’s Kappa’s werden berekend om de mate van overeenstem-
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ming tussen de vier codeerders te bepalen, hetgeen resulteerde in een mini-
mum van 0,25 en een maximum van 0,31 wat wees op redelijke overeenstem-
ming tussen de codeerders (Landis & Koch, 1977). In figuur 1 is opgenomen hoe
vaak de twaalf codes werden toegekend, zowel voor de gehele dataset als voor
de datasets met beschrijvingen van spannende momenten door de cliënt res-
pectievelijk de coach afzonderlijk. Codes 1, 3 en 10 kwamen het meest voor, hoe-
wel de relatieve toekenning ervan heel verschillend uitviel voor de data aange-
leverd door de cliënt respectievelijk de coach. Bovendien anti-correleren de
coderingen voor de data afkomstig van de cliënt en die van de coach (r = -0,44),
wat afwijkt van een andere dataset waarbij direct na afloop van de coachings-
sessie beschrijvingen van spannende momenten werden genoteerd (De Haan
e.a., 2010b) en waarbij dezelfde correlatie r = +0,69 bedroeg. Het lijkt hier dus het
meest zinvol om de data van de cliënt en die van de coach afzonderlijk te analy-
seren, zoals ook gesteld in de hypothesen 2a en 2b.
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Figuur 1: Percentage van frequenties waarmee elk van de twaalf codes is toegekend door alle vier de codeerders,
voor (a) de volledige dataset, (b) de beschrijvingen van spannende momenten door de clïent, en (c) de beschrijvingen
van spannende momenten door de coach.

Hypothese 2a hield in, dat het bij de spannende momenten van de coach vooral
zou gaan om onzekerheid en twijfel. Dit werd bevestigd met een verdelings-
vrije Wilcoxon-toets met betrouwbaarheid p < 0,01. Volgens hypothese 2b zou-
den de spannende momenten van de cliënt daarentegen vooral betrekking
hebben op nieuwe inzichten en reflecties. Ook dit werd bevestigd met een ver-
delingsvrije Wilcoxon-toets met betrouwbaarheid p < 0,01. Uit deze toetsen van
hypothesen 2a en 2b concluderen we, dat de coach en cliënt in deze casestudy
inderdaad verschillende aspecten van het coachingsgesprek als spannend er-
voeren: terwijl het bij de spannende momenten van de coach ging om onzeker-
heid en twijfel, ervoer de cliënt nieuwe inzichten als bijzonder spannend (zie
ook figuur 1).

Wat betreft hypothese 3 constateerden we, dat de datasets van zowel de
cliënt als de coach in dit onderzoek momenten van breuk of bijna-breuk bevat-
ten in de sessies 5, 6 en 7, waardoor er in deze dataset geen duidelijk onder
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scheid was tussen ‘alledaagse’ coaching en coaching onder ‘uitzonderlijke om-
standigheden’ (zie De Haan e.a., 2010b). Wij vermoeden dat deze dataset een
mengeling is van beide gedurende het verloop van dit coachingstraject, het-
geen ondersteuning zou bieden voor hypothesis 3 ten aanzien van de verschil-
lende datasets voor verschillende soorten coaching.
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Wij waren in het bijzonder gëınteresseerd in de ontwikkeling van de spannen-
de momenten gedurende de reeks van tien coachingssessies (hypothese 4). De
frequentie waarmee codes werden toegekend in de achtereenvolgende sessies
brachten we in kaart met behulp van regressieanalyses, waarbij we de hypothe-
se voor slechts één richting hebben getest aangezien er in hypothese 4 niet was
gespecificeerd in welke richting een effect werd verwacht. Elk van de twaalf
codes werd geregresseerd op de sessienummers om een schatting te geven voor
een significante verandering in de toekenning van codes bij voortschrijdende
sessies. De uitkomsten laten zien, dat codes 1 en 3 significant stijgen respectie-
velijk dalen (p < 0,05) in het verloop van de reeks sessies (zie figuur 2), en dat
code 12 bijna-significant stijgt (p < 0,10). De andere codes vertonen geen signifi-
cante stijging of daling. Op grond van deze uitkomsten lijken de volgende con-
clusies gewettigd.
- (code 1) Het meeste nieuwe leren in de spannende momenten voltrok zich in
de eerste paar sessies, waarna het aantal nieuwe inzichten gaandeweg afnam.
- (code 3) De coachingsrelatie ontwikkelde zich binnen de spannende momen-
ten gaandeweg in positieve richting, waaruit lijkt te kunnen worden geconclu-
deerd, dat coach en cliënt gedurende het traject een sterkere relatie en ver-
trouwensband met elkaar opbouwden.
- (code 12) Bij de coach lijkt de twijfel in de spannende momenten gaandeweg
toe te nemen.
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4 Discussie

Deze casestudy betreft een vrij gebruikelijk traject van tien coachingssessies
van elk anderhalf uur die ongeveer om de drie weken plaatsvonden. Veel aspec-
ten in deze casestudy zijn ook terug te vinden in andere trajecten voor executi-
ve coaching: een contract op schrift met twee doelen die na verloop van tijd
werden herzien, een breuk in de relatie in de sessies 5 en 6, tekenen van herstel
van de breuk in sessie 7, en de opkomst van enkele centrale ‘thema’s die een
diepgaande reflectie vormen van de uitdagingen waar de cliënt ook buiten de
sessies voor staat. Dit is het verhaal van een goed gecontracteerde, in de tijd
afgebakende coachingsrelatie met heldere doelen en positieve uitkomsten (in
termen van beslissingen omtrent de eigen loopbaan, zelfvertrouwen en zelfin-
zicht), het verhaal dat net zo goed over vele andere coachingsrelaties kan gaan.

4.1 OVEREENSTEMMING MET EERDER ONDERZOEK NAAR SPANNENDE MOMENTEN

Aangezien deze casestudy het vervolg is op eerder onderzoek naar spannende
momenten in executive coaching, kunnen de bevindingen uit deze studie wor-
den vergeleken met de bevindingen uit dat eerdere onderzoek.

4.1.1 Overeenstemming in perceptie van spannende momenten
Het percentage (47 procent) van de gemeenschappelijke spannende momenten
geconstateerd in dit onderzoek lag heel dicht bij de 53 procent gemeten in De
Haan e.a. (2010b) in een onafhankelijke dataset. Als we ervan uitgaan, dat er in
elk afzonderlijk coachingsgesprek honderden ‘momenten’ zijn, op basis van de
definitie bij Stern (2004) dat een ‘moment’ in een gesprek twee tot acht secon-
den duurt, dan is de kans voor elk paar beschrijvingen dat hetzelfde moment
wordt gekozen duidelijk kleiner dan 1 procent. Natuurlijk is er onvermijdelijk
steeds veel herhaling, uitweiding en verdieping in de momenten in een coa-
chingssessie. Desondanks is een score voor overeenstemming van 47 procent
(en 53 procent in De Haan e.a., 2010b) een opmerkelijke uitkomst en een krachti-
ge ondersteuning voor hypothese 1.

4.1.2 Correlaties in codering tussen datasets
Aangezien slechts ́eén codeerder (AC) alle zes de datasets in de zes studies heeft
gecodeerd, kunnen wij enkel correlatiecoëfficiënten melden voor distributies
van de 12 codes in de codering door AC (zij het dat correlaties tussen de verschil-
lende codeerders vergelijkbare scores opleveren). In een verkennende analyse
werd getoetst of de frequentie van codes toegekend door deze ene codeerder
correleerde tussen de verschillende datasets. De onderhavige dataset bleek als
geheel het best te correleren met de dataset van beschrijvingen van ervaren
coaches in De Haan, 2006b (r = 0,57; p < 0,05). De datasets van cliënt en coach
afzonderlijk correleren beter met bepaalde eerdere datasets. De data van de
cliënt correleerden (r = 0,56; p < 0,05) met de data van de cliënten in De Haan e.a.
(2010a) en ook (r = 0,67; p < 0,05) met de data van de cliënten in De Haan e.a.
(2010b). De data van de coach correleerden met 0,75 < r < 0,78 (p < 0,01) met de drie
datasets van beschrijvingen van coaches in De Haan, 2006a; De Haan, 2006b; en
De Haan e.a., 2009. Het valt op, dat deze data van de coach geen enkele correla-
tie vertonen met de data van de coach in De Haan e.a. (2010b), die goed bleken te
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correleren met de data van de cliënt in zowel die studie (De Haan e.a., 2010b), als
in De Haan e.a. (2010a). Wij denken dat dit komt doordat de datasets van zowel
de cliënt als de coach in de onderhavige studie momenten van breuk of bijna-
breuk bevatten in de sessies 5 tot en met 7 (zoals hiervoor beschreven), zodat de
keuze tussen coaching onder ‘alledaagse’ respectievelijk ‘uitzonderlijke om-
standigheden’ (zie De Haan e.a., 2010b) in deze dataset niet helder is. Wij ver-
moeden dat de dataset van het onderhavige onderzoek dus een mengeling van
beide is in de loop der tijd.

4.1.3 Onderscheid tussen spannende momenten van coach en clïent
De spannende momenten van de coach werden in dit onderzoek het meest
veelvuldig gecategoriseerd met codes 10 en 12 (tabel 1), ofwel onzekerheid en
twijfel bij de coach. De spannende momenten van de cliënt werden daarente-
gen het meest veelvuldig geclassificeerd met drie codes (1, 2 en 3; zie figuur 1),
wijzend op leermomenten en een positieve verandering in de coachingsrelatie.
Deze uitkomsten komen sterk overeen met die van eerdere studies. Terwijl
coaches meestal gewag maken van hun eigen onzekerheid en twijfel in hun
spannende momenten (De Haan, 2006a; De Haan, 2006b), melden cliënten door-
gaans momenten waarin zij iets nieuws leren als de spannendste momenten
in hun coachingservaring (De Haan e.a., 2010a). Bovendien valt op, dat de code-
ring van de spannende momenten van de coach en van de cliënt precies gespie-
geld zijn voor de codes 7 en 8; 9 en 10; en 11 en 12, respectievelijk (zie tabel 1 voor
korte omschrijvingen van de codes). Net als in de eerdere studies heeft zowel
de coach als de cliënt meer aandacht voor hun eigen emoties en twijfel dan
voor die van hun gesprekspartner.

4.1.4 Gemeenschappelijke spannende momenten
Zoals opgemerkt zijn vijftien van de 32 spannende momenten verwijzingen
naar dezelfde momenten in de sessie. Deze frequentie van ‘gemeenschappelij-
ke spannende momenten’ van 47 procent komt vergaand overeen met die van
de andere vergelijkende studie waarbij de beschrijvingen van de spannende
momenten van coaches en cliënten direct na de sessie onafhankelijk van el-
kaar werden opgenomen tijdens interviews (De Haan e.a., 2010b), en waarin de
gemeenschappelijke spannende momenten 53 procent van het totaal vertegen-
woordigden. Zoals eerder al gemeld, hebben we in de onderhavige studie een
gemiddelde van ongeveer één gemeenschappelijk spannend moment per ses-
sie gevonden; er waren geen gemeenschappelijke spannende momenten in de
eerste twee sessies, noch in de laatste. In De Haan e.a. (2010b) zaten alle sessies
waarvoor gemeenschappelijke spannende momenten werden gemeten tussen
het begin en einde van de reeks (het waren noch openings- noch afrondingsses-
sies); misschien heeft de lichte daling in het voorkomen van gemeenschappelij-
ke spannende momenten in het onderhavige onderzoek dus te maken met die
begin- en eindsessies, waarin coach en cliënt zich nog aan het instellen zijn op
de gesprekken of alweer in gedachten hun eigen weg gaan.

4.2 BEPERKINGEN EN RICHTINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK

Wij beseffen, dat het onderhavige onderzoek slechts één enkele coachingsop-
dracht beslaat, en dat, gelet op bepaalde aspecten van het onderzoek, de uit-
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komsten ervan wellicht geen algemene geldigheid hebben. Het betrof in dit
geval immers strikt genomen geen executive coaching: de cliënt had geen lei-
dende positie in een organisatie en was daarentegen een bedrijfspsychologe,
hetgeen haar kijk op coaching en de verwachtingen die zij erover had zal heb-
ben bëınvloed. Ook lijken de doelen die werden geformuleerd in het oorspron-
kelijke contract relevanter te zijn voor loopbaanbegeleiding dan voor executi-
ve coaching. Inhoudelijk en qua dynamiek, echter, vertonen de reeks van
sessies weer wel een sterke overeenkomst met executive coaching. Bovendien
menen wij, dat wat er gebeurde in de relatie en in de spannende momenten
representatief genoeg is voor executive coaching om te stellen dat de uitkom-
sten van het onderzoek relevant zijn voor andere executive-coachingsrelaties.
Dit wordt ondersteund door de hoge mate aan overeenstemming die is gecon-
stateerd met andere studies naar executive-coachingsrelaties (bijvoorbeeld De
Haan, 2010a en 2010b) waarbij met volstrekt andere coaches en cliënten werd
gewerkt. Wij menen derhalve, dat het onderzoeksproces dat voor deze studie is
gehanteerd een goed model vormt voor meer stelselmatig onderzoek naar de
spannende momenten in coachingstrajecten, om beter te kunnen gaan begrij-
pen hoe in coachingssessies verandering en leren ontstaan.

Zowel ervaren als beginnende coaches hebben meer casussen uit het gehele
spectrum van executive coaching nodig, en niet alleen maar schetsen van lou-
ter positieve (bijvoorbeeld Levenson, 2009) of louter negatieve (bijvoorbeeld Ber-
glas, 2002) casüıstiek. Wij menen, dat analyse van spannende momenten een
nuttige manier is om afzonderlijke coachingsrelaties te onderzoeken en de uit-
komsten ervan per moment en per sessie tussen verschillende onderzoeken
door steekproeven met elkaar te vergelijken. Wij hopen, dat meer onderzoe-
kers met deze of een soortgelijke methode andere reeksen van tien of meer
coachingssessies zullen gaan onderzoeken op spannende momenten bij cliënt
en coach. Als dat gebeurt, zullen we meer bewijs kunnen verzamelen voor zo-
wel de dynamiek gedurende het verloop van de relatie als de uitkomsten die te
verwachten zijn bij executive-coachingsgesprekken. Ook moet er meer feno-
menologische analyse komen op basis van gepubliceerde casestudy’s, om pa-
tronen in kaart te brengen en bepaalde algemene aandachtspunten te bestude-
ren, zoals - wat bij de onderhavige studie speelde - coaching in een tweede (of
derde enz.) taal of binnen verschillende culturele contexten. Voor deze doelen
is het nuttig om te beschikken over een model voor het onderzoeken van het
proces van executive coaching dat al is toegepast bij de analyse van vele hon-
derden beschrijvingen van spannende momenten en waarvan is aangetoond,
dat het zich leent voor zeer uiteenlopende situaties en verschillende deelne-
mers aan coachingstrajecten (De Haan, 2010b).

5 Conclusie

Uit een inhoudelijke analyse van een longitudinale casestudy, bezien vanuit
het perspectief van zowel de cliënt als de coach, blijkt dat eerdere patronen
geconstateerd in honderden beschrijvingen van spannende momenten van
cliënten en coaches uit even zo veel coachingsrelaties, zelfs binnen één enkele
coachingsrelatie kunnen worden aangetoond. Hieruit blijkt wel, dat het ab-
stracte onderzoek naar spannende momenten in coaching ook voor specifieke
coachingsrelaties relevant kan zijn.
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Allereerst is in dit onderzoek een duidelijk hogere overeenstemming geconsta-
teerd dan op grond van toeval was te verwachten in de spannende momenten
die coach en cliënt onafhankelijk van elkaar hebben gekozen (hypothese 1). Ten
tweede zijn er significante verschillen aangetoond tussen de beschrijvingen
van cliënt respectievelijk coach (hypothese 2), zelfs al vonden zij vaak min of
meer dezelfde momenten spannend (hypothese 1). Ten derde zijn verschillende
patronen geconstateerd in de coachingsgesprekken rondom breuken (hypothe-
se 3) en, voor het eerst, ook andere longitudinale patronen, bijvoorbeeld patro-
nen die overeenkomsten vertonen met de dosis-effectrelaties die zijn aange-
toond in de psychotherapie (Howard e.a., 1986; hypothese 4). Dit bevestigt dat
het belangrijk is om te onderkennen dat bij coaching de ervaring van de cliënt
verschilt van die van de coach, en ook dat het begin, het middenstuk en het
einde van een coachingstraject verschillende kenmerken kunnen hebben.

De meest bemoedigende bevinding was voor ons de overeenstemming in de
ervaring van de beide gesprekspartners (hypothesen 1 en 3), waardoor de
‘Rashomon-veronderstelling’ van volstrekt andere herinneringen in helpende
relaties (Mintz e.a., 1973) wordt ontkracht. Deze bevinding duidt er op, dat wer-
kelijk invoelend begrip, mededogen, van elkaar leren en samenwerken moge-
lijk zijn, en ook dat coach en cliënt na afloop een gemeenschappelijke kijk kun-
nen hebben op de uitkomsten van een coachingstraject. Dit zijn essentiële
voorwaarden voor de doeltreffendheid van een coachingsopdracht en ze zullen
helder en objectief moeten worden aangetoond om executive coaching te vali-
deren.

6 Tot slot

Dit zesde onderzoek naar spannende momenten in coachingsgesprekken be-
gint ons inzicht te geven in hoe spanningen zich tijdens coachingsrelaties kun-
nen ontwikkelen. Er is een duidelijk begin, midden en eind in de casestudy, er
is sprake van spanningen in de coachingsrelatie en van heling van die spannin-
gen, en er zijn aantoonbare patronen in de frequentie van typen spannende
momenten van sessie tot sessie. Het lijkt erop dat het succes van coaching sterk
bepaald wordt door de vermogens van coach én cliënt om antwoorden te bie-
den op terugkerende relationele problemen, zoals ‘hoe creëren we voldoende
openheid en vertrouwen om aan het werk te kunnen’, ‘hoe kunnen we blijven
luisteren en leren ook als er iets pijnlijks of onverwachts wordt gezegd’ en ‘hoe
houden we de opgebouwde reflectieve ruimte vast voor ons beste werk, ook als
we denken dat de uitgangsvraag al beantwoord is’. Coach en cliënt dienen hun
samenwerking steeds opnieuw vorm te geven, hun interactie met elkaar steeds
opnieuw uit te onderhandelen, en de klippen en stromingen van het coa-
chingsproces voortdurend met aandacht te navigeren. Net zoals de kleine
prins en de wilde vos uit het bekende verhaal van Antoine de Saint-Exupéry
dienen de twee hoofdrolspelers in executive coaching een unieke relatie op te
bouwen vol van vriendschap en respect en tegelijkertijd met voldoende vrij-
moedigheid en afstand om van elkaar te leren. Met andere woorden: coach en
cliënt dienen elkaar te ‘temmen’ en te blijven ‘temmen’ voor hun coachingsre-
latie.
En toen verscheen de vos.
‘Goede morgen’, zei de vos.



11.6 LEREN VAN INDIVIDUEN/
WERKBEGELEIDING

11.6 - 8.30 Handboek Effectief Opleiden 60 /120 november 2012

‘Goede morgen’, zei de kleine prins beleefd, en hij draaide zich om maar zag
niets.
‘Hier ben ik, onder de appelboom’, zei de stem.
‘Wie ben je?’ vroeg het prinsje. ‘Je bent beeldig.’
‘Ik ben een vos’, zei de vos.
‘Kom met me spelen’, stelde het prinsje voor, ‘ik ben zo verdrietig...’
‘Ik kan niet met je spelen’, zei de vos. ‘Ik ben niet tam.’
‘O, pardon’, zei de kleine prins. Maar bij nader inzien vroeg hij: ‘Wat is dat
‘‘tam’’?’
‘Jij komt niet uit deze buurt’, zei de vos, ‘wat zoek je hier?’
‘Ik zoek de mensen’, zei het prinsje. ‘Wat betekent ‘‘tam’’?’
‘De mensen’, zei de vos, ‘hebben geweren en ze jagen. Dat is erg lastig! Ze hou-
den ook kippen. Dat is hun enige nut. Zoek je kippen?’
‘Nee’, zei het prinsje. ‘Ik zoek vrienden. Wat betekent ‘’tam’’?’
‘Dat is maar al te zeer een vergeten woord’, zei de vos. ‘Het betekent ‘‘verbon-
den’’.’
‘Verbonden?...’
‘Ja zeker’, zei de vos. ‘Jij bent voor mij maar een klein jongetje als alle andere
kleine jongetjes. En ik heb je niet nodig. Ik ben voor jou een vos als alle andere
vossen. Maar als je me tam maakt, dan zullen we elkaar nodig hebben. Dan ben
je voor mij enig op de wereld en ben ik voor jou enig op de wereld...’

(Antoine de Saint-Exupéry, De Kleine Prins, 1943, begin van hoofdstuk 21, verta-
ling Claire van den Abbeele.)
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