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Wat is coaching en 
werkt het?
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De groei van het aantal coaches wordt gevoed 
door twee verschillende ontwikkelingen. Ener-
zijds lijkt er een toegenomen behoefte te zijn 
aan individuele begeleiding bij persoonlijke en 
professionele ontwikkeling en wordt coaching 
steeds vaker ingezet om aan deze behoefte te 
voldoen (Grant, Passmore, Cavanagh & Parker, 
2010). Veel mensen springen in op deze toene-
mende vraag waardoor het aanbod van coaches 
simpelweg meegroeit. Anderzijds is het groeiend 
aantal coaches toe te schrijven aan een verrui-
ming van het begrip coach. Steeds meer profes-
sionals die zich bezighouden met persoonlijke 
ontwikkeling en verandering noemen zichzelf 
nu ook coach, waar zij zich eerst schaarden 
onder andere noemers zoals mentor, trainer, 
consultant en/of leidinggevende. 

Als gevolg van de verruiming van het begrip coa-
ching ontstaat er bij individuen en organisaties 
steeds meer onduidelijkheid: ze zien door de 
bomen het bos niet meer. Deze onduidelijkheid 
zorgt voor meer scepsis en kritische discussies 
die via diverse media worden gevoerd. Binnen 
deze discussies komen twee vragen regelma-
tig naar voren: wat is coaching eigenlijk en is 
coaching effectief? Aan deze twee vragen wordt 
inmiddels meer aandacht besteed in weten-
schappelijk onderzoek naar coaching. Tevens 
staan deze vragen centraal in de meta-analyse 
die wij hebben uitgevoerd aan de Universiteit 
van Amsterdam. In een meta-analyse worden de 
resultaten van eerdere onderzoeken bij elkaar 
genomen en geanalyseerd waardoor er meer 
valide conclusies kunnen worden getrokken.

PROMOTIE

Coaching is in de afgelopen twee decennia explosief gegroeid als 
vakgebied. De International Coach Federation schat dat er jaarlijks 
zo’n twee miljard dollar omgaat in de wereldwijde coachingsindus-
trie (International Coach Federation, 2012). In Nederland zijn er zo’n 
40.000 coaches werkzaam (Schats, 2011) en als we kijken naar het 
groeiend aantal opleidingsinstituten blijft de aanwas van coaches 
voorlopig op z’n minst constant.
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coaching:
een uniforme wetenschappelijke definitie 
De discussie over de definitie van coaching 
vindt voornamelijk plaats binnen het onder-
zoeksveld van de psychologie. Vanuit de vele 
subdisciplines van de psychologie, waarbinnen 
onderzoek wordt gedaan naar coaching, is er 
toegewerkt naar een algemeen geaccepteerde 
definitie. Gebaseerd op eerdere definities van 
onder andere Kilberg (1996) en Grant (2003) 
hebben wij de volgende definitie gebruikt om te 
bepalen welke onderzoeken werden meegeno-
men in onze meta-analyse: 
‘Coaching is een doelgericht, resultaatgericht 
en een vanuit de coachee gestuurd systematisch 
proces, waarin een persoon (de coach) een for-
mele en gelijkwaardige hulprelatie aangaat met 
een andere persoon (de coachee) of groep die 
behoort tot een niet-klinische populatie’. 

Deze definitie 
heeft een aantal 
belangrijke 
voordelen. De 
componenten 
‘vanuit de coa-
chee gestuurd’ 
(client-centered) en ‘gelijkwaardige relatie’ 
(lateral relationship) onderscheiden coaching 
van andere ontwikkelingsgerichte interventies 
zoals training, mentoring en supervisie (D’Abate, 
Eddy & Tannenbaum, 2003). Bij zowel training, 
mentoring als supervisie zijn cliënten afhankelijk 
van respectievelijk trainers, mentoren en supervi-
soren voor het overbrengen van nieuwe kennis, 
vaardigheden en/of houdingen. Daarnaast is het 
bij deze vormen van begeleiding vaak zo dat de 
(leer)doelen vooraf zijn vastgesteld door de trai-
ner, mentor of supervisor. Bij coaching worden 
de doelen (in de meeste gevallen) vastgesteld 
door de coachee zelf, en is de voornaamste taak 
van de coach om de al aanwezige kennis, vaar-
digheden en het zelfsturend vermogen van de 
coachee optimaal te benutten om die doelen te 
bereiken (Abbot, Stening, Atkins & Grant, 2006). 
Daarnaast onderscheidt deze definitie coaching 
van therapie door te stellen dat coaching wordt 
ingezet bij een non-klinische populatie.

Uiteraard is er in de praktijk meer overlap tussen 
coaching, training, mentoring, supervisie en 
therapie dan deze wetenschappelijke afbakening 
doet vermoeden. Coaches zullen af en toe de 
rol van een mentor, trainer of supervisor aan-
nemen en andersom geldt dat net zo goed. Ook 
kan het voorkomen dat coaches onverwachts 
te maken krijgen met problematiek die feitelijk 
onder de noemer van een klinische aandoening 
valt, waarbij het van groot belang is dat coaches 
hun eigen beperkingen en de beperkingen van 
hun rol kennen. Toch is het van belang om een 
dergelijke afgebakende en uniforme definitie van 
coaching te hanteren. Allereerst is het nodig om 
duidelijkheid te kunnen verschaffen aan perso-
nen en organisaties die een hulpvraag hebben. 
Daarnaast is het nodig voor onderzoek: alleen 
als onderzoekers dezelfde begrippen gebruiken 
kunnen resultaten van verschillende onderzoe-
ken met elkaar worden vergeleken (zoals in 

onze meta-ana-
lyse) en kan het 
onderzoeksveld 
zich verder ont-
wikkelen (Spence 
& Oades, 2011). 

Werkt coaching? 
Zonder twijfel is de meest gestelde vraag over 
coaching: werkt het eigenlijk wel? Om die te be-
antwoorden besloten wij een meta-analyse uit te 
voeren over de tot nu toe gepubliceerde onder-
zoeken naar de effectiviteit van coaching. Hier-
bij hebben wij het accent gelegd op coaching 
die binnen een werkcontext wordt aangeboden 
en op uitkomsten zoals prestaties/vaardigheden, 
welzijn, veerkracht (coping), attitudes (denk aan 
werktevredenheid) en het bereiken van doelen. 

Bij het uitvoeren van een meta-analyse is het 
– om de resultaten van de onderzoeken goed te 
kunnen vergelijken en interpreteren – belangrijk 
om eerst een selectie te maken van onderzoeken 
die vergelijkbaar zijn qua methodologische op-
zet en aansluiten bij de eerder genoemde defini-
tie van coaching. Geen eenvoudige taak: hoewel 
er steeds meer onderzoek naar de effectiviteit 
van coaching wordt gepubliceerd, gaat het in de 

Coaching,
 werkt het eigenlijk wel?
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meeste gevallen om beschrijvende onderzoe-
ken, casestudies en onderzoeken die vooral het 
praktisch belang 
dienen. Dit 
komt vaak niet 
ten goede aan 
de objectiviteit 
en het gebruik 
van gelijklui-
dende definities. 
Daarnaast zijn 
er slechts weinig 
onderzoeken 
waarbij gebruik wordt gemaakt van meerdere 
meetmomenten (voor- en nameting) en/of 
controlegroepen. Hierdoor is niet uit te sluiten 
dat (ook) andere variabelen dan de coachings-
interventies de onderzochte uitkomsten hebben 
beïnvloed. 

Na onze selectie bleven er in totaal achttien 
onderzoeken over (totaal aantal coachees: 2090) 
die geschikt waren om mee te nemen in de 
meta-analyse. De effectiviteit van coaching kan 
worden vastgesteld op basis van de zogenaamde 
effectgrootte, een statistische maat die wordt 
gebruikt om te bepalen hoe groot het effect van 
een bepaalde interventie is. Een waarde tussen 
0.10 en 0.30 wordt doorgaans gezien als een 
klein effect, een waarde tussen 0.30 en 0.50  als 
een gemiddeld effect en alle waarden boven 
de 0.50 als een groot effect. Uit onze resultaten 
blijkt dat coaching significant positieve effecten 
heeft op alle onderzochte uitkomsten: 

Figuur 1. Meta-analyse naar de effectiviteit van 
coaching

Uitkomst effectgrootte 

Prestaties/vaardigheden .60

Welzijn .46

Veerkracht .43

Bereiken van doelen .74

Attitudes .54 

Op basis van deze resultaten lijkt coaching, aange-
boden binnen de werkcontext, dus sterke positieve 

effecten te hebben 
op prestaties/
vaardigheden, het 
bereiken van doe-
len en attitudes 
en gemiddelde ef-
fecten op welzijn 
en veerkracht. 
Goed nieuws voor 
zowel cliënten als 
coaches. 

een veelbelovend begin, veel open vragen
De resultaten van deze meta-analyse laten zien 
dat coaching effectief kan worden ingezet binnen 
organisaties. Het lijkt echter verstandig om onze 
resultaten voornamelijk te gebruiken als start voor 
vervolgonderzoek. Een definitief antwoord op de 
vraag of coaching werkt kunnen we vanwege de 
tekortkomingen van bestaande onderzoeken nog 
niet geven. Onze resultaten bieden echter wel 
een aantal belangrijke aanknopingspunten voor 
toekomstig onderzoek. 

Allereerst is er meer onderzoek nodig dat 
methodologisch goed in elkaar steekt. De effect-
groottes van de meest nauwkeurige onderzoe-
ken (met voor- en nameting en controlegroep) 
bleken minder groot te zijn dan de effectgroot-
tes van onderzoeken die (methodologisch) 
minder goed waren opgezet. We pleiten dus 
voor onderzoek waarin gebruik wordt gemaakt 
van controlegroepen en herhaalde metingen. 
Daarnaast is het belangrijk om de vraag of 
coaching ‘werkt’ verder te specificeren. Het 
huidige onderzoek richt zich vooral op de vraag 
of coaching effect heeft op de korte termijn. 
In toekomstig onderzoek zal meer aandacht 
moeten worden besteed aan het meten van de 
langetermijneffecten van coaching en aan de 
vraag hoe effectief coaching is ten opzichte van 
andere interventies.  

Tot slot zou toekomstig onderzoek niet alleen 
gericht moeten zijn op de vraag of coaching 
werkt, maar ook op de vraag hoe coaching 

De effectgrootte is een
 statistische maat om te 

bepalen hoe groot het effect 
van een bepaalde interventie is
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werkt (Fillery-Travis & Lane, 2006). Om dat 
onderzoek te kunnen doen moet er eerst theorie 
worden ontwikkeld over de mechanismen die 
ten grondslag liggen aan de effectiviteit van 
(allerlei soorten) interventies. Goede theorievor-
ming is niet alleen een must voor het opbouwen 
van een vruchtbaar en coherent onderzoeks-
veld, maar is tevens onmisbaar voor het (door)
ontwikkelen van (bestaande en nieuwe) coa-
chingsinterventies. ■

Tim Theeboom doet promotieonderzoek aan de 
Universiteit van Amsterdam en werkt als coach 
en trainer voor het Instituut voor Positieve Psy-
chologie waarvoor hij regelmatig schrijft over 
coaching gerelateerde onderwerpen 
(www.ivpp.nl). Tevens maakt Tim onderdeel uit 
van de werkgroep Coachingpsychologie van het 
Nederlands Instituut van Psychologen.
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