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Wegwijs in coaching

Inleiding
Het doel van deze bijdrage is drieledig. Een eerste doelstelling 
is om een ‘model’ (de coachingkubus) te presenteren dat als een 
weg-wijzer kan dienen voor de wildgroei aan termen, definities, 
concepten, modellen, instrumenten en adviezen die er vandaag 
inzake coaching bestaan. De tweede doelstelling is een kort 
overzicht te geven van de belangrijkste redenen waarom coaching 
een standaardantwoord geworden is op bepaalde management-
vraagstukken. De derde doelstelling is enkele wetenschappelijke 
inzichten mee te geven over hoe coaching werkt. 

De opkomst van coaching
Een verder schrijdende complexiteit kenmerkt het bedrijfs-
leven sinds het midden van de jaren zestig, door de toenemende 
globalisering en de technologische vooruitgang. Het gevolg 
hiervan is dat het voorspellen van de toekomst steeds moeilijker 
is geworden en de omgeving onzekerder. Wie had er bijvoor-
beeld in het begin van 2008 de ontwikkelingen van Fortis durven 
voorspellen? Organisaties proberen op deze onzekerheid te 
antwoorden door zich flexibel op te stellen. Hierdoor is er een 
duidelijke opkomst van atypische vormen van arbeid zoals 
interim-arbeid en deeltijdwerken in de jaren tachtig en een eerste 
grote golf van overnames, acquisities en afvloeiingen in de jaren 
negentig. Anno 2009 durven bedrijven hun werknemers dan ook 
geen jobzekerheid, en bij uitbreiding, geen vaststaande carrière-
paden aan te bieden. 
De teloorgang van jobzekerheid en bedrijfsgestuurde carrière-
paden is vandaag vervangen door een aanbod van werkzekerheid1 
en zelfsturing voor mensen die inzetbaar blijven. Dit betekent in 
praktijk dat mensen meer zelf verantwoordelijk zijn geworden om 
levenslang te leren en hun eigen loopbaan uit te tekenen. 
Verschillende auteurs (zie o.a. Briscoe & Hall, 2006) stellen dan 
ook dat de succesvolle werknemer vandaag vier attitudes dient te 
bezitten. 
 1. Waardengedrevenheid
 De onzekerheid van de buitenwereld wordt vervangen door
 een zekerheid van de ‘binnen’wereld. Met andere woorden,
 werknemers dienen te weten wat hun drijft, waar ze naar toe 
 willen of wat ze willen bereiken. Deze tendens is bovendien
 ook terug te vinden in de opkomende literatuur en eis voor
 meer authentiek leiderschap (zie o.a. George, 2003). 
 Authentieke leiders zijn zich bewust van hun normen en
 waarden en gaan hierop sturen (versus sturen op objectie-
 ven). Het lijkt er bijvoorbeeld op dat Barack Obama dit
 type leider zou kunnen worden. De huidige eis naar authen-
 ticiteit in het bedrijfsleven wordt mede gedragen door een
 blijvende stijging, sinds het midden van de jaren zestig,
 van het individueel expressionisme in de maatschappij 
 (Bellah, 1985; Norris & Inglehart, 2004). 
 Individueel expressionisme is het belang dat mensen 
 hechtten aan waarden zoals zelf-determinatie, persoonlijke 
 ontwikkeling, authenticiteit en creativiteit. 
 2. Zelfsturing
 De persoon die zijn eigen waarden kent en volgt zal in staat

 moeten zijn om zich aan te passen aan de nieuwe prestatie-
 en ontwikkelingseisen en dient hier zelf verantwoordelijkheid  
 en initiatief voor te nemen.
 3. Fysieke mobiliteit
 De werknemer moet tevens bereid zijn om in een geglobali-
 seerde wereld te veranderen van job, sector, regio of zelfs land.
 4. Psychologische mobiliteit
 De werknemer doet er goed aan om in een complexe wereld
 bereid te zijn om werkgerelateerde relaties aan te gaan buiten
 zijn/haar eigen gekende domein.
Wie vertrouwd is met coaching, merkt dat bovenstaande 
attitudes zich perfect lenen om gecoacht te worden. Sinds het
midden van de jaren negentig is coaching dan ook in een
stroomversnelling gekomen en deze praktijk wordt beschouwd
als de snelst groeiende tak van consulting (Hall, Otazo, &
Hollenbeck, 1999) en als het tweede snelst groeiende beroep
na de informatietechnologie (Williams, 2007). 
Coaching is echter een containerbegrip. Er wordt met andere
woorden van alles onder begrepen. Om wat orde te scheppen
zal er in het volgende deel naar het coachinglandschap gekeken 
worden aan de hand van drie basis vragen: wat, wie en hoe?
Samen vormen deze vragen de coachingkubus.

1 Werkzekerheid is verschillend van jobzekerheid. Jobzekerheid betekent dat je op 
lange termijn zeker bent van het behoud van je huidige bestaande functie(inhoud). 
Werkzekerheid is ruimer: je bent op lange termijn zeker van het behoud van werk, 
maar niet van je huidige functie.

Wat is het doel van coaching?
In de eerste plaats kan men zich de vraag stellen waarom er 
gecoacht wordt? Wat is het doel of de beoogde uitkomst? 
Grosso modo kunnen er drie coachingagenda’s worden onder-
scheiden, die hebben telkens een impact op de mate van engage-
ment van de betrokken partijen:
 1. Coaching van vaardigheden (skill coaching):
 Hier is het doel om één of twee vaardigheden of competenties,
 bijvoorbeeld assertiviteit, beïnvloeding, of conflictmana-
 gement, aan te leren of te verbeteren. De agenda staat hier 
 vast en coaching vind plaats in enkele dagen tot weken. 
 2. Coaching van prestaties (Performance coaching):
 Het doel is om de prestatie van de coachee te verhogen, maar
 de doelstellingen zijn complexer en de agenda is ruimer: het
 veranderen van leiderschapsstijl, een significante wijziging
 in de rol van de persoon, etc … Er wordt meer engagement
 van alle betrokken partijen (coach, coachee, opdrachtgever, …) 
 gevraagd en het traject kan enkele maanden duren.
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 3.  Levenscoaching (Life coaching):
 Het doel is meer holistisch. Hier worden zowel professionele 
 als meer intieme, persoonlijke vragen behandelt, wat de hoogste 
 mate van engagement vereist. De agenda van de coach en 
 coachee is het meest voor verandering vatbaar en de tijdsduur 
 is moeilijk op voorhand vast te leggen.
De eerste twee vormen van coaching worden traditioneel ook 
bedrijfscoaching genoemd. Een laatste vorm van coaching, die 
deels ook in dit rijtje thuishoort, is executive coaching. Executive 
coaching kan elk van deze drie vormen van coaching aannemen, 
maar is afhankelijk van de persoonlijke agenda van de topmanager 
(staat bovenaan in de hiërarchie). De drie ‘soorten’ van coaching 
worden wel gekenmerkt door één onderliggend doel: het verho-
gen van de effectiviteit van de organisatie door het verbeteren van 
de persoonlijke prestatie en tevredenheid van het individu. 

Wie is er coach?
Een tweede manier om orde te scheppen in het coachinglandschap 
is door te kijken naar wie er als coach optreedt. Hier bestaan vijf 
mogelijke opties:
 1. Een externe coach
 2. Een interne coach
 3. De lijnmanager
 4. Collega’s of peers
 5. Zichzelf coachen
Vele organisaties komen in aanraking met coaching via een externe 
coach, bijvoorbeeld naar aanleiding van een 360° feedback oefening. 
Omwille van de kostprijs leeft vandaag de vraag bij vele organisaties 
of het beter is een interne of externe coach in te zetten. Er is echter 
nog geen empirisch onderzoek naar het verschil in effectiviteit 
tussen beide soorten van coaches. Wel zijn er resultaten beschikbaar 
over de beleving van coachees en organisaties betreffende de 
voor- en nadelen van interne en externe coaches (zie o.a. Hall et 
all., 1999; Wasylyshyn, 2003). In essentie zijn de belangrijkste 
voordelen van een externe coach:
 1. het groter gevoel van confidentialiteit voor de coachee; 
 2.  het gebrek aan ‘bedrijfsblindheid’ van de coach waardoor
  hij/zij objectiever naar de coachee kan kijken; 
 3. de ruimere ervaring van de coach, wat tot meer ideeën 
  kan leiden.
Interne coaches hebben dan weer het voordeel:
 1.  makkelijker beschikbaar te zijn voor de coachee;
 2. beter de (politieke) gevoeligheden, contacten en doel-
  stellingen van de organisatie te kennen;
 3.  makkelijker de accuraatheid van de zelfperceptie van de
  coachee te kunnen controleren door bijvoorbeeld de coachee
  te observeren op het werk.
Een andere tendens is om de lijnmanager om te vormen tot coach. 
Een bekend fenomeen hierbij is echter dat veel bedrijven de 
cultuur- of klimaatverandering die dit vereist onderschatten, want 
niet elke organisatie heeft een coachingklimaat. Vaak is er een 
gebrek aan een ‘sense of urgency’, steun en voorbeelden van de 
top om de verandering tot een succesvol einde te brengen. 

Er bestaan wel enkele onderzoeken (zie o.a. Offermans, 2004; 
Sue-Chan et al., 2004) die zich hebben afgevraagd of er voor 
coaching überhaupt een coach nodig is. Met ander woorden: 
bestaat er een verschil tussen individuele (externe, interne, lijn) 
of peercoaching versus zelfcoaching. De beperkte resultaten 
lijken te wijzen op volgende richting: dat individuele coaching 
door coaches het meest effectief is, en dit zowel in het verbeteren 
van prestaties (doelen bereiken) als in het affectieve gebied (levens-
tevredenheid, etc…). De belangrijkste reden voor het succes is de 

betrouwbaarheid van de bron en de autoriteit die de coach kan uit 
oefenen. Maar zelf-coaching blijkt even effectief te zijn voor het 
bereiken van doelen (prestatie). Meer zelfs, de nieuwe, betere 
prestaties blijken langer stand te houden. Dit is niet zo 
verwonderlijk: als je jezelf van iets overtuigt, dan heeft dit ook een 
stabielere invloed (self-persuasion theorie). Peercoaching blijkt 
vandaag dus het minst effectief, en dit als gevolg van een 
gepercipieerd gebrek aan betrouwbaarheid van de anderen.
De bovenstaande paragraaf dient genuanceerd te worden indien 
men de verschillende soorten coaches combineert met de 
verschillende coachingdoelen. Dat een lijnmanager of zelfcoaching 
effectief is bij skill coaching (zoals bovenstaande onderzoeken 
onderzocht hebben) is begrijpelijk, maar indien het doel meer 
holistisch of ingewikkelder wordt (men wil bijvoorbeeld zijn/
haar leiderschapstijl veranderen) pleitten verscheidende auteurs 
(vb: Fillery-Travis & Lane, 2006) om de hulp in te roepen van 
een specialist, namelijk de interne of externe coach. Er bestaat 
tot op heden nog geen onderzoek die deze stelling ondermijnt. 
Sommige auteurs en practici gaan zelfs een stap verder en stellen 
dat coaching en leiderschap niet samengaan. Een lijnmanager 
gaat bij de start en het einde van het jaar op een verticale manier 
de relatie aan met de medewerker door de objectieven vast te leggen 
en ze te beoordelen. Er dreigt echter een probleem te ontstaan als 
de leidinggevende als coach onder het jaar naar een horizontale 
relatie dient om te schakelen. Dat niet elke manager deze gedrags-
flexibiliteit heeft is begrijpelijk, anderzijds zou ook niet elke 
medewerker en manager deze verschillende rollen goed verteren. 
Bepalende factoren zijn waarschijnlijk de persoonlijkheid 
en de mate van vertrouwen tussen beiden partijen. Maar 
het eerste onderzoek hiernaar laat nog op zich wachten.

Hoe wordt er gecoacht?
Een laatste manier om coaching te bekijken is via het perspectief 
van de methode waarop er wordt gecoacht. Dit leidt ons tot vijf 
grote thema’s die gekoppeld kunnen worden aan de stromingen 
binnen de klinische psychologie (L’abate, 2005; Peltier, 2001). 
Deze stromingen hebben elk hun voorkeur voor bepaalde inter-
ventietechnieken en methoden.
 1. Context:
 Hier ligt de focus op de invloed en interactie van de omgeving
 op/met de coachee. Vb.: ‘system coaching’.
 2. Bewustzijn (Awareness)
 De focus ligt hier op het verhogen van het bewustzijn van de 
 coachee over zowel zijn denken, zijn gevoel, zijn gedrag als ook 
 over de invloed van de omgeving. Vb: ‘gestalt’ of 
 ‘transpersonal’ coaching.
 3. Gedrag
 Het doel is hier het veranderen van het gedrag van de coachee.
 Vb: ‘behavioral’, ‘action’, of ‘goal focused’ coaching.
 4. Ratio
 De focus ligt op het bewuste en/of onbewuste denken van de
 coachee. Vb: ‘Cognitive’ of ‘Rational-Emotive-Behavioral’
 coaching (REBC).
 5. Emotie
 Deze vorm van coaching richt zich op de emoties en humeuren
 van de coachee. Vb: ‘humanistic’ of ‘integrative’ coaching.
De coachingscholen die bij elke stroming als voorbeeld staan zijn 
er niet zuiver onder te classificeren, maar zijn wel de meest ideaal-
typische in hun soort. Op de coachingmarkt bestaan er bovendien 
nog veel meer vormen van coaching die vaak een combinatie 
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van de vijf grote stromingen zijn: ‘NLP’,’InnerGame’, ‘Multi-
model’, ‘Transformational’,…   
In België wordt op dit ogenblik een onderzoek uitgevoerd 
naar de theoretische indeling van de coachingscholen. 
Toekomstig onderzoek spits zich toe op de vraag of een bepaalde 
school effectiever is, hierbij rekening houdend met de twee andere 
dimensies van de coachingkubus. Het antwoord op deze vraag is 
nu nog onbetrouwbaar doordat er maar één onderzoek beschik-
baar is. Grant (2001) toonde aan dat cognitieve gedragsmatige life 
coaching door een externe coach effectiever was dan cognitieve of 
gedragsmatige life coaching op affectief en doelgerichte criteria, 
maar meer onderzoek is dus vereist om hier een betrouwbare 
uitspraak over te doen.

Hoe werkt coaching?
Meer als dertig onderzoeken hebben aangetoond dat coaching een 
positieve invloed heeft op zowel algemene als specifieke prestatie-
maten, emotionele en attitude veranderingen, als ook op het 
algemeen welzijn van de coachee. De Meuse en Dai (2008) 
toonde echter in een overkoepelende studie aan dat het effect 
van externe executive coaching door de coachee groter wordt 
ingeschat dan dat de omgeving dit waarneemt. Bovendien bleek 
het effect van coaching sterk te verschillen van studie tot studie. 
Men kan zich dus afvragen welke factoren een invloed hebben 
op het succes van coaching. Een belangrijke vraag, want het 
antwoord zou beleidsmakers toelaten om coaching in te zetten 
op een manier die een hogere garantie op succes biedt. 
We lichtten hier de twee meest voorkomende vormen van coaching 
uit: executive coaching met een externe coach en de lijnmanager 
als coach voor skill of performance coaching. Idealiter zou hier 
opnieuw rekening moeten worden gehouden met de drie dimensies 
van de coachingkubus. De manier waarop de verschillende coaches 
te werk gaan is in het verleden vaak niet gemeten en de invloed 
ervan kan dus nog niet worden weergegeven.
Desalniettemin, kunnen we toch al een gefundeerde uitspraak 
doen over hoe deze twee vormen van coaching werken. 
Bij de start van een coaching traject met een externe executive 
coaching zijn er vier factoren die een invloed hebben ...
 1.  de veranderingsbereidheid van de coachee;
 2.  de volharding van de coachee om de doelen te bereiken;
 3.  de professionele credibiliteit van de externe coach:
 4.  de mate waarin de doelen en verwachtingen van de coachee
  duidelijk en concreet zijn voor de externe coach;
en tijdens het coachingproces zelf zijn er vijf belangrijke factoren …
 1.  het zelfbeeld van de coachee en de emotionele steun die de
  coach biedt;
 2. de mate waarin het probleem resultaatgericht is, alsook de
  mate van zelfreflectie die er plaatsvindt;
 3. de mate waarin het doel van de coachee duidelijk is;
 4. de mate waarin de coachee het gevoel heeft inspanning te
  moeten leveren;
 5. de sterkte van de individuele analyse en het aanpassings-
vorming van de coach aan de doelen, kenmerken en situatie van 
de coachee.
Hoewel al deze factoren belangrijk zijn, zijn sommige factoren 
belangrijker dan anderen afhankelijk van wat men juist wilt 
bereiken: affectieve veranderingen, prestatieverbeteringen, etc…. 
Een andere studie (Segers, De Prins, Brouwers & Vloeberghs, 2009) 
geeft meer inzicht in het mechanisme van de skill of performance 
coach als leider op de bevlogenheid en het geluksgevoel van zijn/haar 

medewerkers. In de eerste plaats zorgt deze leiderschapsstijl ervoor 
dat medewerkers hoopvoller zijn. Hoop is een rationeel construct 
dat verwijst naar de interne motivatie om een bepaald doel te 
bereiken, en belangrijk, bij tegenslag blijft de persoon manieren 
zien om zijn doel vooralsnog te bereiken. Daarnaast verhoogt deze 
stijl ook de ‘awareness’ van het individu, wat opnieuw een positieve 
invloed heeft op de mate van hoop. Meer zelfs, de leider als coach 
zorgt er voor dat zijn/haar medewerkers optimistischer worden, 
en dit op zowel een directe als op een indirecte manier via de 
verhoogde ‘awareness’. Met andere woorden een leider die samen 
met zijn medewerkers op zoek is naar manieren om hen te ontwikkelen 
aan de hand van vragen en suggesties verhoogt hiermee de 
interne motivatie, het aantal paden en het optimisme bij de mede-
werkers om de uitgezochte doelen te bereiken. Hierdoor worden 
mensen meer bevlogen op het werk en voelen ze zich gelukkiger.
Kritisch samengevat zou men dus kunnen stellen dat er enerzijds 
een redelijk goed inzicht is verworven in het belang van coaching 
en het eerste doel van coaching: hoe wordt de persoonlijke 
prestatie en tevredenheid van het individu verbetert. Anderzijds is 
er nog geen antwoord gegeven op het tweede doel van coaching: 
de effectiviteit van de organisatie verbeteren. In België is onder-
zoek hiernaar onderweg.
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