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INLEIDING Naarmate er meer onderzoek 
plaatsvindt op het gebied van helpende ge-
sprekken en begeleiding, komen we meer te 
weten over de effectiviteit van dergelijke ge-
sprekken. We weten niet alleen dat helpen-
de gesprekken effectief zijn (zie De Haan, 
2007), maar we beginnen ook meer te begrij-
pen van de aard van de effecten en de ‘werk-
zame bestanddelen’ van dergelijke gesprek-
ken. Recent grootschalig onderzoek naar de 
effectiviteit van coaching bevestigt de 
coachrelatie als belangrijkste werkzaam be-
standdeel, maar toont tegelijkertijd overtui-
gend aan dat binnen die coachrelatie de 
‘klik’ tussen coach en coachee veel minder 
belangrijk is dan gedacht. 
In de jaren 2011-2013 organiseerde het 
Ashridge Centre for Coaching, in samenwer-
king met de Vrije Universiteit te Amsterdam 
en de Universiteit van Sydney, een groot-
schalig onderzoek naar de werkzaamheid 
van coaching, met de grootste streekproef 

tot nu toe. Inmiddels zijn de uitkomsten van 
de 3.892 vragenlijsten uitgebreid geanaly-
seerd (De Haan e.a., 2016). Het is tijd om de 
resultaten terug te vertalen naar de praktijk. 
Dit artikel poogt de belangrijkste uitkomsten 
samen te vatten en lessen te formuleren voor 
de begeleidingskundige praktijk.

ACHTERGROND ONDERZOEK In november 
2011 begonnen we gegevens te verzamelen 
voor dit ‘grootste coachingonderzoek aller 
tijden’, via onze coachnetwerken en profes-
sionele verenigingen. Uiteindelijk rondden 
we de dataverzameling af in mei 2013, met 
meer dan vierduizend ingevulde vragenlijs-
ten. Bij het merendeel kon een koppeling ge-
maakt worden tussen coach en coachee, en 

bij sommige ook met sponsorvragenlijsten. 
Uiteindelijk analyseerden we 1.895 coachee-
vragenlijsten, samen met een even groot aan-
tal onafhankelijk ingevulde coachvragenlijs-
ten, en 92 vragenlijsten die waren ingevuld 
door de ‘sponsor’ van de coachrelatie (zoals 
een betrokken leidinggevende of HR-direc-
teur). De vragenlijsten kwamen uit 34 lan-
den en werden ingevuld binnen bestaande, 
gecontracteerde coachrelaties. 
Dankzij de vragenlijsten hadden we informa-
tie over de aard en context van de coaching 
(bijvoorbeeld als onderdeel van leiderschap-
sprogramma’s of organisatieveranderingsin-
terventies), nationaliteit en geslacht van 
coach en coachee, een inschatting van de ef-
fectiviteit van de coaching door coach en 
coachee, informatie over de persoonlijkheid 
van coach en coachee (aan de hand van de 
Myers-Briggs Type Inventory ofwel MBTI; 
zie o.a. Passmore e.a., 2010), een inschatting 
van de kwaliteit van de coachrelatie van 
coach en coachee (aan de hand van de Wor-
king Alliance Inventory ofwel WAI; zie Hor-
vath & Greenberg, 1986) en een meting van 
de zogenoemde zelfeffectiviteit (‘self-effica-
cy’) bij zowel coach als coachee, als maat 
voor het vertrouwen in de eigen bekwaam-
heid om met succes invloed uit te oefenen 
op de omgeving (Schwarzer, 1994).
Ons onderzoek was erop gericht de werkza-
me bestanddelen van coaching te vinden: 
factoren binnen de coachtrajecten die signi-
ficant correleren met de effectiviteit ervan. 
Dit hebben we gedaan door verschillende 
coachtrajecten in de grote ‘sample’ onder-
ling te vergelijken. We zijn zodoende in staat 
geweest om de volgende werkzame bestand-
delen te onderzoeken:
• vrouwelijke versus mannelijke coaches;
• interne versus externe coaches;

• ervaren versus onervaren coaches;
• leiderschaps- versus organisatiecoaches  
 versus loopbaanontwikkelaars, enzovoort;
• verschillende MBTI-persoonlijkheids- 
 profielen voor coaches;
• verschillende MBTI-persoonlijkheids- 
 profielen voor coachees;
• matching tussen MBTI-persoonlijkheids- 
 profielen van coach-coacheecombinaties;
• sterkte van de relatie (‘working alliance’) 
 tussen coaches en coachees;
• relatieve sterkte van drie onderdelen van 
 die relatie (overeenstemming over de doe- 
 len van coaching, overeenstemming over 
 de taken van coaching, en affectieve band 
 ofwel klik tussen coach en coachee);
• zelfeffectiviteit of zelfmotivatie van  
 coaches;
• zelfeffectiviteit of zelfmotivatie van  
 coachees.

Hierna volgt een overzicht van de uitkom-
sten die we gevonden hebben - en welke ver-
rassingen daar bij zaten. In het bijzonder wa-
ren we verrast over de bevinding dat, hoewel 
de coachrelatie het belangrijkste werkzame 
bestanddeel is, binnen die relatie de klik tus-
sen coach en coachee niet zoveel uitmaakt. 

NIET-WERKZAME BESTANDDELEN Uit onze 
analyse blijkt dat aspecten als het soort coa-
ching, de ervaring van de coach, interne dan 
wel externe coaching, vorm van coaching, 
en de inbedding van de coaching in organi-
satieontwikkeling- of leiderschapprogram-
ma’s geen invloed hebben op de werkzaam-
heid. Dit is soms wel het geval in de ogen van 
de coach - externe coaches geven zichzelf 
bijvoorbeeld hogere scores - maar niet in de 
ogen van de klant of opdrachtgever. 
Een andere belangrijke factor die niet of 

Erik DE HAAN

ONDERZOEK NAAR DE WERKZAME BESTANDDELEN  
VAN EXECUTIVE COACHING

Prof. dr. E. de Haan is hoogleraar organisatieontwikke-
ling en coaching bij de Vrije Universiteit te Amsterdam 
en directeur van het Ashridge Centre for Coaching. 
E-mail: erik.dehaan@ashridge.org.uk.

Helderheid  
over doelen en 
werkwijzen

16 Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 5 (2), 16-22 www.tsvb.nl 17



nauwelijks verschil maakte is het persoon-
lijkheidsprofiel van de coach of coachee. On-
danks het feit dat we in de MBTI-profielen 
van coachees typische leiders- en managers-
profielen herkenden (zie Carr e.a., 2011), en 
in de coachprofielen typische coach- en 
counselorprofielen (zie onder meer Passmo-
re e.a., 2010), bleek persoonlijkheid noch 
persoonlijkheidsmatch (althans, gemeten 
met de MBTI) verschil te maken voor het ef-
fect van de coaching. De enige uitzondering 
daarop was een drietal zwakke effecten die 
we vonden en die op zich wel intuïtief te ver-
klaren waren:
• extraverte coaches en coachees bereiken 
 meer overeenstemming op het gebied van 

 de taken (en, in mindere mate, ook de 
 doelen) van coaching (een van de drie on- 
 derdelen van de gemeten coachrelatie  
 WAI); 
• coaches met een intuïtie (N) voorkeur be- 
 reiken gemiddeld een iets grotere effecti- 
 viteit, wellicht als gevolg van zelfselectie 
 (N is relatief veelvuldig aanwezig in 
 coach-MBTI-profielen);
• coach-coacheescombinaties met een ge- 
 voelsvoorkeur (F-F) hebben een betere 
 klik (de affectieve component van onze 
 gemeten coachrelatie WAI) maar berei- 
 ken een iets lagere effectiviteit (zie ver- 
 derop in dit artikel).

Dit waren allemaal zwakke effecten, verge-
leken met de effecten die we hierna rappor-
teren.

STERKST WERKZAME BESTANDDELEN De be-
langrijkste voorspeller van een effectief 
coachtraject blijkt bij uitstek de coachrela-
tie. Eerder onderzoek heeft dit eveneens 
aangetoond (Baron & Morin, 2009; Boyce 
e.a., 2010; De Haan e.a., 2013). Door het gro-
te aantal onderzochte coachrelaties konden 
we in detail kijken naar deze bevinding. Zo 
konden we bijvoorbeeld niet alleen zien dat 
er een sterke koppeling is tussen kracht van 
de coachrelatie (‘werkalliantie’, WAI) en ef-
fectiviteit van coaching, maar dat deze ook 
standhoudt (zij het in mindere mate) als de 
andere partij de relatie als effectief beoor-
deelt (zie tabel 1).
De voorspellende waarde van de coachrela-
tie is zo sterk dat deze in belangrijke mate 
alle andere afhankelijkheden in ons onder-
zoek medieert, dat wil zeggen, de andere 
werkzame bestanddelen worden alleen dan 
werkzaam, als de coachrelatie sterk is (zo-
als ook gevonden werd bij onderzoek van 

Baron & Morin, 2009; Boyce e.a., 2010; De 
Haan e.a., 2013). 
De coachrelatie lijkt dus voorwaardelijk 
voor de effecten van andere werkzame be-
standdelen, met andere woorden: we kun-
nen aantonen dat route A > B veel belangrij-
ker is dan route C in figuur 1 (voor zover 
relevant; de middelste pijl in A vanuit per-
soonlijkheidsmatching is sowieso zwak).
We hebben deze resultaten ook gecheckt 
voor de sponsorinschatting (ofwel die van 
de opdrachtgever) van de effectiviteit van de 
coachrelatie, maar hoewel de sponsoreffec-
tiviteitscore positief correleerde met de coa-
chee-effectiviteitscore, en zelfs (in mindere 
mate) met de coach-effectiviteitscore, wa-
ren deze correlaties net niet significant, van-
wege het geringe aantal gekoppelde spon-
sorvragenlijsten. 

Klik is minder belangrijk
De meest opmerkelijke (want nieuwe) be-
vinding van dit onderzoek is dat de drie com-
ponenten van de ingeschatte coachrelatie of 
werkalliantie (de overeenstemming over ta-
ken, de overeenstemming over doelen, en de 
affectieve band tussen coach en coachee) 
niet op dezelfde manier correleerden met ef-
fectiviteit, zoals ingeschat door coach, coa-
chee en sponsor. De eerste twee relatie-

aspecten zijn significant sterker gecorreleerd 
met de coacheffectiviteit dan de derde. Dus, 
ondanks mijn eerdere suggesties van het te-
gendeel (o.a. De Haan & Burger, 2013), blijkt 
de klik of het rapport in de coachrelatie dui-
delijk minder belangrijk te zijn, dan goede 
overeenstemming over taken en doelen van 
coaching. 
De significant mindere correlatie van deze 
klik met effectiviteit is gevonden voor zowel 
coachees als coaches, en komt ook terug in 
de derde (zwakke maar significante) bevin-
ding aangaande de MBTI-persoonlijkheids-
match, namelijk dat gevoel-gevoelcombina-
ties in de coachrelaties (dus coach en 
coachee met een voorkeur voor F) een ster-
kere klik, maar een lagere effectiviteit sorte-
ren. 
Het is in dit verband aardig om een illustra-
tie te geven. In het kader van het onderzoek 
had ik een telefoongesprek met een coach 
die een behoorlijke score had voor effectivi-
teit (iets onder het gemiddelde), maar bij wie 
de scores voor relatie en affectieve band ver 
onder het gemiddelde lagen (bijna 50 pro-
cent lager). Bij navraag bleek dat deze coach 
hoofdzakelijk ‘turnaround’-werk deed met 
hogergeplaatste managers die een allerlaat-
ste kans kregen om hun baan te behouden. 
Zij hadden een aantal gesprekken met hem, 

Figuur 1. Ontwerp van ons experiment, met de verschillende 
variabelen die gemeten zijn, vanuit het perspectief van zowel 
de cliënt als de coach.

Tabel 1 Overzicht van correlaties tussen de kracht van de werkalliantie en de gerapporteerde effectivi-
teit van de coaching, volgens cliënt en coach.

Correlaties Effectiviteit volgens coachee Effectiviteit volgens coach

Werkalliantie volgens coachee 0,56 0,23

Werkalliantie volgens coach 0,19 0,56

Alle correlaties zijn significant met p < 0,01.
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om te laten zien dat zij zich daardoor kon-
den verbeteren. De aanpak van deze coach 
en de toon waarmee hij directe feedback gaf 
aan zijn cliënten over hun prestaties, was 
hard en tamelijk angstaanjagend. 
Het leek ons bijna onvoorstelbaar dat de 
scores die hij had gekregen voor effectivi-
teit, toch nog zo hoog waren. De beste ver-
klaring daarvoor was dat veel van zijn cliën-
ten inderdaad hun baan behielden, door 
loyaal met deze coach samen te werken. Bo-
vendien had de coach duidelijke (zakelijke) 
afspraken gemaakt met zijn coachees; er 
was, met andere woorden, een grote ‘over-
eenstemming over taken’ (in de WAI). Bo-
vendien waren de doelen gesteld door de or-
ganisatie en dus bekend bij alle betrokkenen; 
hier was eveneens een grote ‘overeenstem-
ming over doelen’.
Er zijn andere studies die in deze richting 
wijzen, zoals een onderzoek van Gessnitzer 
en Kauffeld (2015), gebaseerd op de analyse 
van video-opnames van coachgesprekken, 
dat laat zien dat coacheegeïnitieerde over-
eenstemming over doelen en taken positief 
gecorreleerd is met effectiviteit, terwijl indi-
caties van affectieve bonding dat niet zijn.

Zelfeffectiviteit
Een minder sterke samenhang, maar niette-
min even significant, bleek de correlatie tus-
sen de zelfeffectiviteit (Schwarzer, 1994) van 
de coachee en de effectiviteit van coaching 
(zie tabel 2).
Een hogere inschatting van de zelfeffectivi-
teit van de coachee maakt dus echt verschil 
(zoals ook gevonden in De Haan e.a., 2013), 
zelfs voor de effectiviteit van coaching zoals 
ingeschat door de coach. Echter, zoals ge-
zegd, het grootste deel van dit effect wordt 
gemedieerd door de coachrelatie. Met ande-

re woorden, het lijkt erop dat een hogere 
zelfeffectiviteit van de coachee ertoe leidt 
dat deze een betere overeenstemming over 
taken en doelen kan realiseren en daardoor 
een groter coachingseffect kan bereiken. 
Tot slot vonden we nog een bestanddeel dat 
wellicht van belang kan zijn in coaching ef-
fectiviteit: het geslacht van de coach. We 
vonden dat vrouwelijke coaches het beter 
doen dan mannelijke, en wel zowel met man-
nelijke als met vrouwelijke coachees (een 
heel klein effect, overeenkomend met een 
correlatie van 0,05; p < 0,05). Dit heb ik niet 
gezien bij andere onderzoekers, maar het is 
de moeite waard om het nader te onderzoe-
ken. Wel is coaching al vaker een vrouwelijk 
beroep genoemd, met als metafoor de vroed-
vrouw en als ‘beschermheilige’ de godin 
Athene (De Haan, 2007).

BETEKENIS ONDERZOEKSRESULTATEN Wat 
mij betreft kunnen we voorlopig - zolang an-
dere onderzoeken geen tegengestelde resul-
taten laten zien - met vertrouwen het volgen-
de stellen over de effectiviteit van coaching.
- Coaching is de enige organisatieadviesin- 
 terventie waarvan de effectiviteit aange- 
 toond lijkt te zijn (Jones e.a., 2015).
- Het sterkst werkzame bestanddeel dat we  
 nu kennen is de coachrelatie, en daarbin- 
 nen vooral de overeenstemming die coach 
 en coachee kunnen bereiken over doelen 
 en taken.
- Zelfeffectiviteit van de coachee is even- 
 eens belangrijk en lijkt een bijdrage te le- 
 veren aan de te bereiken overeenstem- 
 ming tussen coach en coachee over doe- 
 len en taken.
- Persoonlijkheidsfactoren en de match 
 tussen persoonlijkheidsfactoren van  
 coach en coachee lijken veel minder be- 

 langrijk en nauwelijks bepalend voor de  
 kwaliteit van de werkrelatie tussen bei- 
 den. 

Hieruit kunnen we de volgende adviezen 
voor coaches en opdrachtgevers van coa-
ching herleiden: 
• doe geen externe matching bij coaching;
• optimaliseer de coachrelatie;
• optimaliseer de zelfeffectiviteit van de 
 coachee.

Geen externe matching bij coaching 
De onderzoeksresultaten spreken in elk ge-
val tegen externe matching, waarbij bijvoor-
beeld een HR-directeur of leidinggevende op 
basis van CV’s bepaalt welke coach wordt 
toegewezen aan welke coachee. Niet alleen 
vinden we geen significante effecten van per-
soonlijkheidsfactoren, maar ook laten Boy-
ce et al. (2010) overtuigend zien dat demo-
grafische kenmerken van coaches geen 
significante relatie hebben met effectiviteit; 
er is vooralsnog dus geen enkele evidentie 
voor matching. 
Een betere start voor een coachrelatie is de 
coachee een of meerdere coaches te laten 
ontmoeten, om zelf de relatie te kunnen in-
schatten en vooral de mogelijkheid om bin-
nen die relatie goede afspraken te maken 

over te behalen doelen en de taken van coa-
ching. 

Coachrelatie optimaliseren
Vanaf begin jaren negentig van de vorige 
eeus is de werkrelatie de beste voorspeller 
voor een helpend gesprek genoemd (zie o.a. 
Horvath & Symonds, 1991). Deze bevinding 
wordt duidelijk bevestigd in dit kwantitatie-
ve onderzoek naar coaching. 
Coaches en opdrachtgevers doen er dus 
goed aan deze relatie te optimaliseren, en 
wel vooral de aspecten die gaan over over-
eenstemming over taken en doelen. Besteed 
dus aandacht aan het contracteren, verschaf 
helderheid over beoogde doelstellingen en 
werkwijzen (en onderhandel daar ook over) 
en werk relationeel (dat wil zeggen: maak de 
kwaliteit van de relatie tot onderwerp van 
gesprek; De Haan, 2007).

Zelfeffectiviteit coachee optimaliseren
De zelfeffectiviteit van de coachee staat in-
middels terecht te boek als een belangrijk 
werkzaam bestanddeel wat betreft de effec-
tiviteit van coachtrajecten, en ook daar kun-
nen coaches en opdrachtgevers gebruik van 
maken. Het is altijd goed om in de contrac-
tering al te spreken over motivatie en ambi-
valentie. De motivatie kunnen we vergroten 

Correlaties Effectiviteit volgens coachee Effectiviteit volgens coach

Zelfeffectiviteit coachee 0,24 0,09

Zelfeffectiviteit coach                    n.s. 0,12

De drie correlaties zijn significant met p < 0,01.

Tabel 2 Overzicht van correlaties tussen zelfeffectiviteit en gerapporteerde effectiviteit van de  
coaching, volgens cliënt en coach.
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door bijvoorbeeld de eigen doelen van de 
coachee meer centraal te stellen of door zo-
veel mogelijk helderheid te geven over be-
oogde doelen en werkwijze. 
Ook is het wellicht een goed idee om coa-
chees een vragenlijst over zelfeffectiviteit in 
te laten vullen, aan het begin van coaching; 
zulke vragenlijsten zijn gemakkelijk online 
te vinden en zijn beschikbaar in vele talen. 
Een eventueel lage zelfeffectiviteit kan dan 
besproken worden en het ontwikkelen van 
zelfeffectiviteit kan als doelstelling meege-
nomen worden. Er is al evidentie dat de 
zelfeffectiviteit kan toenemen als gevolg van 
coaching (zie Baron & Morin, 2009). 

TOT BESLUIT Dankzij twintig jaar inspannin-
gen door vele coachonderzoekers beginnen 

we nu resultaten te zien die ons kunnen in-
formeren in de alledaagse praktijk van hel-
pende gesprekken en over factoren die de 
effectiviteit daarvan bepalen. Als volgende 
stap zou het goed zijn om gepercipieerde ef-
fectiviteit te kunnen volgen door de ogen 
van cliënt en coach, door op verschillende 
tijdpunten metingen te doen van de resulta-
ten van coaching. Als onderdeel van het on-
derzoek dat we recentelijk gestart zijn bin-
nen GlaxoSmithKline, willen we graag meer 
greep krijgen op de percepties van effectivi-
teit van coaching vooraf, tijdens en na de 
coaching. Dat onderzoek gaat ook gebruik 
maken van gerandomiseerde controlegroe-
pen.
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