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Samenvatting
De literatuur laat zien dat een goed intakegesprek de volgende kenmerken zou moeten bevatten:
interne of autonome motivatie van de cliënt bij deelname aan het intakegesprek, vertrouwen tussen
coach en cliënt en een positieve onderlinge relatie tussen coach en cliënt. Daarnaast zijn de factoren
die de tevredenheid van de cliënt met het intakegesprek kunnen beïnvloeden: de tevredenheid van de
cliënt met diens eigen inbreng (beoordeling van de eigen motivatie), de inbreng van de
gesprekspartner (beoordeling van de betrokkenheid van de coach), de kunde van de coach (opleiding,
ervaring en hoge emotionele intelligentie) en praktische zaken rondom het intakegesprek.
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1. Inleiding
Er is bij dit onderzoek gebruikgemaakt van de volgende definities, gebaseerd op literatuuronderzoek.
Coaching
Coaching is een gespreksvorm die binnen een niet-klinische populatie gebruikt wordt om zelf gerichte
verandering te faciliteren met het uiteindelijke doel om het functioneren en algemeen welbevinden te
vergroten (Grant, 2010; Grant, 2014; Grant & Cavanagh, 2007; Grant, Passmore; Cavanagh & Parker,
2010; Passmore & Gibbes, 2007; Passmore, Peterson & Freire, 2013). Dit bleek onder andere uit de
meta-analyse van Jones, Woods & Guillaume (2015): coaching had een positief effect op algemene
organisatie-uitkomsten en specifiek op vaardigheden, affectieve uitkomsten en individuele prestaties.
Er zijn een hoop factoren die de effectiviteit van coaching en van intakegesprekken zouden kunnen
faciliteren. Deze factoren kunnen grofweg worden ingedeeld in de kenmerken van de coach,
kenmerken van de cliënt en situationele factoren. Dit is een veelgebruikt onderscheid in de
wetenschappelijke literatuur voor het bekijken van coaching vanuit verschillende perspectieven
(Sonesh et al., 2015; Theeboom, Beersma & van Vianen, 2014; Passmore & Gibbes, 2007). Bestaand
onderzoek naar coaching is gericht op de werkwijze van coaching en de factoren die in het
coachingstraject een rol spelen (De Haan, Duckworth, Birch & Jones, 2013; Grant & Cavanagh, 2007;
Grant, Cavanagh & Parker, 2010). Eén van die factoren is het intakegesprek; het eerste gesprek
tussen coach en cliënt. Dit gesprek is in grote mate bepalend voor het besluit van de cliënt om het
coachingstraject aan te gaan (Jones, Woods & Guillaume, 2015).
Intakegesprek
In het intakegesprek maken de coach en cliënt kennis met elkaar, wordt er een persoonlijke
ontwikkelingsvraag voor het traject geformuleerd en worden er een plan en doelen voor het traject
vastgesteld. Niet alleen wordt er in dit eerste gesprek dus gekeken naar de inhoudelijke
probleemstelling, de intake is ook het moment waarop er wordt beoordeeld of er een klik is tussen de
coach en cliënt. Daarnaast wordt er vastgesteld in hoeverre de cliënt de coach vertrouwt en worden
de vaardigheden van de coach duidelijk voor de cliënt. Dit zijn belangrijke factoren die de
tevredenheid en effectiviteit van het hele coachingstraject bepalen (Baron & Morin, 2009; Mayer,
Davis & Schoorman, 1995; Jones, Woods & Guillaume, 2015). Volgens De Graaf (2016) kan de
tevredenheid met het intakegesprek dus tot op zekere hoogte als antecedent van een effectief
coachingstraject worden gezien. Gesteld wordt dan ook dat de tevredenheid met een intake de
tevredenheid met coaching voorspelt, maar alleen als het om tevredenheid op korte termijn gaat en
niet om tevredenheid op de lange termijn.
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Tevredenheid
In de literatuur worden verschillende definities van tevredenheid binnen therapie of coaching gebruikt.
Enkele voorbeelden daarvan zijn: de multifaceted-uitkomst gebaseerd op effectiviteit, doeltreffendheid,
gebruiksgemak, negatieve effecten en andere factoren (Davies, Santanello & Lipton, 2000); het
evaluatieve proces waarin wordt gekeken in hoeverre iemands belangrijke behoefte, doelen en
wensen zijn vervuld (Eng, Coles, Heimberg & Safren, 2005); en de tevredenheid met bepaalde
aspecten van het hulpverleningssysteem (Gerkensmeyer & Austin, 2005).
In dit onderzoek zal voor de tevredenheid met het intakegesprek worden aangesloten bij de definitie
van Eng, Coles, Heimberg & Safren (2005): de mate waarin de cliënt beoordeelt dat zijn of haar
behoeften, doelen en wensen met betrekking tot coaching zijn vervuld tijdens het intakegesprek.
Tevredenheid is dus kort gezegd een beoordeling door de cliënt van zijn of haar gevoel over het
vervullen van diens behoeften, doelen en wensen over het proces en de uitkomsten van het
intakegesprek.
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2. Literatuuronderzoek
2.1. De kenmerken van een goed intakegesprek
Coaching is een vakgebied dat pas recentelijk actief wordt onderzocht in de wetenschappelijke
literatuur (De Meuse, Dai & Lee, 2009). Omdat het dus nog een jonge wetenschap is, is er een grote
behoefte aan kwaliteitscontrole en –sturing (Bennett, 2006, De Meuse, Dai & Lee, 2009). In de
wetenschappelijke literatuur wordt er daarom een onderscheid gemaakt tussen evidence-based
coaching (coaching op basis van wetenschappelijke bevindingen) en informatieve coaching (coaching
op basis van opgedane kennis/ niet wetenschappelijke kennis) (Theeboom, Beersma & van Vianen,
2014, Linley, 2006). Dit onderscheid zal eveneens in deze scriptie worden aangehouden. Vrijwel alle
artikelen die hierna worden gebruikt, zijn wetenschappelijk en vallen onder de noemer evidence-based
coaching.
In deze paragraaf zal de literatuur met betrekking tot intakegesprekken en de factoren die een goed
intakegesprek bepalen worden besproken. Dat de start van een traject belangrijk is, bleek uit een
onderzoek over coaching waaruit bleek dat het eerste gesprek een voorspeller is van de uitkomsten
op het einde van traject (Ianiro, Schermuly & Kauffeld, 2013). Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt
daarnaast dat de belangrijkste pijlers van coaching, die tevens van belang zijn voor het intakegesprek,
de volgende zijn: de vorm van motivatie van de cliënt, het vertrouwen van de cliënt in de coach en de
onderlinge relatie tussen coach en cliënt. Deze drie componenten worden nu verder toegelicht (Ryan
& Deci, 2008; Goldberg, 2005; Goldberg & Shaw, 2007; Jap, Robertson & Hamilton. 2011; Nadler,
2004; Poitras, 2009).
Motivatie van de cliënt
De eerste component van een goed intakegesprek is dat de cliënt het gesprek gemotiveerd in gaat.
Motivatie speelt immers een belangrijke rol in prestaties: mensen die gemotiveerd zijn presteren beter
dan mensen met lage motivatie (Gagné & Deci, 2005; Vansteenkiste, Zhou, Lens, & Soenens, 2005).
Niet anders dan bij andere vormen van prestaties, is het dus ook tijdens coaching belangrijk dat de
deelnemers gemotiveerd deelnemen aan het traject. Ten grondslag aan motivatie staat de
zelfdeterminatietheorie (ZDT) (Deci & Ryan, 1985a, 2000; Ryan & Deci, Gagné & Deci, 2005).
Zelfdeterminatie is de mate waarin iemand een bepaalde intentie en keuze heeft in zijn/haar acties
(Gagné & Deci, 2005). De zelfdeterminatietheorie is een motivatietheorie die onderscheid maakt
tussen autonome en gecontroleerde motivatie (Ferguson & Sheldon, 2010). Bij autonome motivatie
wordt een activiteit uitgevoerd omdat iemand daar persoonlijk voordeel uit haalt en omdat deze
compleet vrijwillig is. Gecontroleerde motivatie daarentegen gaat over activiteiten waarbij een gevoel
van druk heerst en het gevoel dat de activiteit verplicht uitgevoerd moet worden. Hier kan bijvoorbeeld
sprake van zijn bij mensen die gestuurd worden door hun werkgever, sociale omgeving of een
hulpverlener om deel te nemen aan een intakegesprek.
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Naast het onderscheid tussen gecontroleerde en autonome motivatie, wordt er ook een onderscheid
gemaakt tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. Bij intrinsieke motivatie voeren mensen taken uit
omdat zij het leuk vinden en voldoening uit de activiteit zelf halen. Bij extrinsieke motivatie
daarentegen komt voldoening niet voort uit de activiteit zelf, maar uit de extrinsieke consequenties
waartoe de activiteit kan leiden. Volgens de ZDT is intrinsieke motivatie per definitie autonoom, terwijl
extrinsieke motivatie zowel autonoom als gecontroleerd kan zijn. Dit hangt af van de mate van
internalisatie. Internalisatie is het accepteren van de waarden, attitudes en regulerende structuren,
zodat de externe regulatie van een gedrag veranderd wordt in een interne regulatie en de
aanwezigheid van externe bepalingen dus niet meer nodig is (Gagné & Deci, 2005). Hoe meer de
extrinsieke motivatie geïnternaliseerd is, des te autonomer de motivatie wordt.
Over het algemeen worden intrinsieke en autonome motivatie als de superieure vormen van motivatie
gezien ten opzichte van extrinsieke en gecontroleerde motivatie, omdat mensen die intrinsiek
gemotiveerd zijn langer volhouden, een hoger welzijnsniveau ervaren (Pelletiere, Fortier, Vallerand, &
Brìere, 2001; Vansteenkiste, Deci & Ryan, 2008; Deci & Ryan, 2012) en beter presteren
(Vansteenkiste, Simons, Soenens, & Lens, 2004, Vansteenkiste, Zhou, Lens, & Soenens, 2005) dan
mensen die extrinsiek gemotiveerd zijn.
Zowel autonome motivatie, waarbij cliënten het gevoel hebben persoonlijk voordeel te behalen aan
het intakegesprek en uit eigen initiatief komen, als intrinsieke motivatie, waarbij cliënten deelnemen
omdat het hen een gevoel van voldoening geeft, zouden beide positief kunnen bijdragen aan de
tevredenheid met het intakegesprek.
Vertrouwen in coach
Een tweede belangrijke factor in coaching is het vertrouwen van de cliënt in de coach (Boyce, Jackson
& Neal, 2010; Gregory & Levy, 2011; Poitras, 2013; Goldberg, 2005; Goldberg & Shaw, 2007; Ebner &
Thompson, 2014). Uit de literatuur blijkt dat het vertrouwencreërende gedrag van een coach bestaat
uit de volgende twee onderdelen: oplettend en respectvol zijn richting de cliënt en het identificeren van
de belangrijke problemen van de cliënt (Yiu & Lai, 2009, Ebner & Thompson, 2014). Vertrouwen in de
coach zorgt er zowel voor dat de cliënt openstaat voor suggesties van de coach (Poitras, 2013;
Welton & Pruitt, 1987) als dat de cliënt open en eerlijk naar de coach durft te zijn (Butler, 1999;
McCarthy, 1985; Lee, 2013). Als een coach hiertoe in staat is, zal de cliënt de coach eerder
vertrouwen en dit faciliteert het gehele coachingsproces.
In het veldonderzoek naar de bronnen van succesvolle coaching van Goldberg (2005) en Goldberg &
Shaw (2007), noemden cliënten verschillende manieren voor de coach om het vertrouwen te winnen,
zoals vriendelijkheid, empathie, respect en het gevoel te geven om de cliënt. Een andere belangrijke
factor die door cliënten werd genoemd is integriteit. Dit kan een coach tonen door eerlijk, neutraal en
betrouwbaar te zijn (Goldberg & Shaw, 2007). Bovendien is gebleken dat vertrouwen tijdsgebonden is
(Mayer, Davis & Schoorman, 1995). Hoe meer positieve ervaringen en tijd iemand doorbrengt met een
persoon, des te hoger het vertrouwen in die persoon wordt. Het is echter wel zo dat vertrouwen ook
juist vanaf het begin erg sterk aanwezig kan zijn en zich kan ontwikkelen (Mayer, Davis & Schoorman,
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1995; Jones & George, 1998). Vertrouwen bleek niet alleen belangrijk voor de daadwerkelijke
verandering van cliënten, maar ook voor de mate van tevredenheid met coaching voor cliënten. Zo
bevestigen de resultaten uit onderzoek van Boyce, Jackson en Neal (2010) het belang van vertrouwen
en toewijding op prestaties en tevredenheid. Al met al zal vertrouwen in de coach een positieve
bijdrage hebben op het intakegesprek en zal verder versterken tijdens een coachingstraject. Niet
alleen verbetert het de communicatie tussen cliënt en coach, het zorgt er ook voor dat de
daadwerkelijke veranderingen van de cliënt sterker zijn.
Relatie tussen coach en cliënt
In coaching bleek de relatie tussen coach en cliënt een rol te spelen in de effectiviteit van een
coachingstraject (Bluckert, 2005; Gregory & Levy, 2011; Kemp, 2008; Ianiro & Kauffield, 2014; Baron
& Morin, 2009; De Haan, Culpin, & Curd, 2011; Fluckiger, Del Re, Wampold, Symonds & Horvath,
2012; Gyllensten & Palmer, 2007; McKenna & Davis, 2009; Lai & McDowall, 2014). Zo is er gevonden
dat tevredenheid met de relatie tussen coach en cliënt een voorspeller is van de effectiviteit van
coaching (Grant, 2014). Het belang van de onderlinge relatie is al zichtbaar vanaf de eerste
bijeenkomst tussen coach en cliënt (Sun, Deane, Crowe, Andresen & Oades, 2013). Het belang van
de onderlinge relatie bleek ook uit onderzoek van Ianiro en Kauffeld (2014): het kan de tevredenheid
van coach en cliënt na een traject voorspellen. Tevens bleek de relatie in het algemeen een groot
effect op coaching te hebben: de onderlinge relatie tussen coach en cliënt is de belangrijkste
voorspeller van de beoordeling van de cliënt (oftewel van tevredenheid) zowel na afloop van een
coachingssessie of intakegesprek als het hele traject (De Haan, Duckworth, Birch & Jones, 2013).
Naast de constatering dat de relatie tussen coach en cliënt belangrijk is voor het intakegesprek, is het
eveneens van belang om inhoudelijk naar die relatie te kijken. Zo bleek dat de kracht van de relatie en
niet het type relatie tussen coach en cliënt bepalend is voor de daadwerkelijke verandering na een
coachingstraject (De Haan, Duckworth, Birch & Jones, 2013, Bordin, 1979). De kracht van de relatie is
het resultaat van hoe goed de coach en cliënt elkaar aanvullen en of er een overeenkomst is tussen
hen. Indien een relatie onvoorwaardelijke acceptatie en respect van de coach voor de cliënt bevat, is
dit een directe oorzaak van daadwerkelijke verandering (Van Woerkom, 2010). Bovendien bleek de
relatie ook de factor te zijn die het sterkst door de coach kan worden beïnvloed en werd vastgesteld
dat deze relatie zich voornamelijk vormt tijdens het eerste (intake)gesprek tussen coach en cliënt
(Ianiro & Kauffield, 2014). Het is dus belangrijk dat de cliënt tijdens de intake een goede onderlinge
relatie ervaart.
Een gerelateerd construct dat de relatie tussen cliënt en coach kan verklaren, is rapport. TickleDeignan en Rosenthal (1990) definiëren rapport als een staat van wederzijdse positiviteit, aandacht en
imitatie (mimicry) die ontstaat als gevolg van expressief gedrag in een interactie. Rapport is dus niet
alleen een verbale relatie, maar omvat ook de fysieke dimensies van de relatie. Rapport is vanuit
verschillende onderzoeksgebieden bekeken, zoals (psycho-)therapie en mediation. In het onderzoek
van Goldberg en Shaw (2007) werd door zowel coaches als hun cliënten rapport als belangrijkste
factor voor effectieve coachingsuitkomsten genoemd. Door rapport in coaching te creëren, ontstaat er

6

een positieve, open en coöperatieve relatie tussen de coach en cliënt (Jap, Robertson, & Hamilton,
2011, Nadler, 2004, Boyce, Jackson & Neal, 2010). Hiermee wordt bewerkstelligd dat de cliënt bereid
is om eerlijk en open te communiceren, waardoor de coach en cliënt een betere relatie kunnen
opbouwen en tot betere resultaten kunnen komen. Het ontwikkelen van rapport kost tijd en wordt
vanaf het begin van de relatie geleidelijk opgebouwd (Poitras, 2009; Tickle-Deignan & Rosenthal,
1990). Tijdens het intakegesprek moet hier dan ook de tijd en ruimte voor genomen worden: de
positieve communicatie zal het bouwen van rapport mede bepalen (Jap, Robertson & Hamilton, 2011;
Goldberg, 2005; Goldberg & Shaw, 2007). Zodra in een intakegesprek rapport is ontwikkeld, zal zowel
de coach als de cliënt sneller tevreden zijn en zal de cliënt ook betere prestaties leveren (Boyce,
Jackson & Neal, 2010).
Kortom: de relatie tussen coach en cliënt levert een belangrijke bijdrage aan een goed intakegesprek.
Een positieve onderlinge relatie tussen coach en cliënt zorgt op meerdere manieren voor een positief
intakegesprek: het stimuleert open communicatie tussen beide partijen, gestelde doelen worden
makkelijker gehaald, en het zorgt in het algemeen voor betere coachingsuitkomsten (Grant, 2014;
Jap, Robertson & Hamilton, 2011; Goldberg, 2005; Goldberg & Shaw, 2007). Dit bleek eveneens uit
onderzoek van Van Woerkom (2010) die vaststelde dat een eenzijdige formele relatie minder effectief
is dan een wederzijdse relatie waarbij er een diepere onderlinge relatie is tussen coach en cliënt. De
kans op een positieve relatie kan worden vergroot door rapport te creëren.
Samenvattend, kan op basis van deze paragraaf worden gesteld dat een goed intakegesprek bestaat
uit de volgende drie onderdelen: een intrinsiek of autonoom gemotiveerde cliënt, vertrouwen tussen
de cliënt en coach en een goede onderlinge relatie tussen de coach en de cliënt. Deze drie factoren
zijn belangrijk, omdat zij samen open, eerlijke en doelgerichte communicatie faciliteren. Daarbij leidt
het zo goed mogelijk afstemmen van de doelen tot meer tevredenheid en effectiviteit aan het einde
van het coachingstraject (Gessnitzer & Kauffeld, 2015).

2.2. De factoren die tevredenheid met een intakegesprek beïnvloeden
Nu bekend is hoe een goed intakegesprek er uitziet, zal er worden gekeken naar welke factoren
tevredenheid met een intakegesprek bepalen. Tevredenheid is een construct dat bestaat uit meerdere
subonderdelen. In deze paragraaf zullen de belangrijkste onderdelen van tevredenheid met betrekking
tot een intakegesprek worden besproken.
Het begrip tevredenheid wordt in meerdere onderzoeken naar coaching als uitkomstmeetinstrument
gebruikt (De Haan, Duckworth, Birch & Jones, 2013; Boyce, Jackson & Neal, 2010; Ely, Boyce,
Nelson, Zaccaro, Hernez – Broome & Whyman, 2010; Gessnitzer & Kauffeld, 2015; Ianiro & Kauffeld,
2014; Ianiro, Schermuly & Kauffeld, 2013; Gregory & Levy, 2011). Met tevredenheid wordt er gekeken
hoe een cliënt het intakegesprek en de coaching in het algemeen beoordeelt (Ely, Boyce, Nelson,
Zaccaro, Hernez-Broome & Whyman, 2010). Tevredenheid omvat vijf dimensies, namelijk:
tevredenheid met de eigen inbreng, tevredenheid met de inbreng van de gesprekspartner,
tevredenheid met de onderlinge relatie, tevredenheid met de doorgemaakte verandering en
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tevredenheid met praktische zaken rondom het intakegesprek en het traject (Graafland 2011; Eng,
Coles, Heimberg & Safren, 2005). Voor dit onderzoek is de dimensie “tevredenheid met de
doorgemaakte verandering” niet van belang, omdat er na het intakegesprek nog niet of nauwelijks een
verandering heeft plaatsgevonden. Het coachingstraject is dan immers nog niet gestart. Aan de hand
van de overige vier domeinen wordt tevredenheid met het intakegesprek in deze paragraaf verder
uitgewerkt. Daarnaast wordt er in deze paragraaf wordt niet meer uitgebreid ingegaan op het domein
“tevredenheid met de onderlinge relatie”, omdat dit in de vorige paragraaf al uitgebreid aan bod is
gekomen.
Bijdrage cliënt
Tevredenheid met de eigen inbreng is in feite de eigen beoordeling van de mate van eigen motivatie
tijdens het intakegesprek en het coachingstraject (De Haan, Duckworth, Birch & Jones, 2013; Ely,
Boyce, Nelson, Zaccaro, Hernez-Broome & Whyman, 2010; Locke & Latham, 2002). Hoewel inzet niet
per se hetzelfde is als motivatie, liggen de twee concepten wel in elkaars verlengde (Locke & Latham,
2002; Judge, Thoresen, Bono & Patton, 2001). Immers, hoe gemotiveerder je bent, hoe groter je inzet,
en dat heeft vervolgens een positieve invloed op de resultaten. Tevredenheid met de eigen inzet
tijdens een coachingstraject is dus eigenlijk de tevredenheid met de eigen mate van motivatie.
Deze redenatie is een versimpelde weergave van de Goal Setting Theory (Locke & Latham, 2002). Zo
stelt de Goal Setting Theory dat als je jezelf hecht aan een doel, je er gemotiveerder mee aan de slag
gaat, wat vervolgens weer een positief effect heeft op je prestaties. Als je volgens deze theorie dus
een beoordeling van je eigen inzet bekijkt, bekijk je je toewijding tot het bereiken van een bepaald
doel. Deze toewijding aan een doel is volgens de Goal Setting Theory iemands motivatie om een doel
te behalen (Locke & Latham, 2002). Door de eigen motivatie te beoordelen zullen cliënten volgens de
Goal Setting Theory tot betere resultaten komen. De vraag “In hoeverre zet ik me in voor een doel?”
kan eveneens worden geformuleerd als “In hoeverre ben ik gemotiveerd voor een doel?”. Binnen dit
onderzoek betekent het beoordelen van de eigen inbreng, het beoordelen van de tevredenheid met de
eigen motivatie. Hiermee wordt er gekeken of tevreden zijn met je eigen inzet ook daadwerkelijk de
tevredenheid met het intakegesprek bepaalt.
Bijdrage coach
Beoordeling van betrokkenheid coach door cliënt
De tevredenheid van de cliënt met de bijdrage van de coach bestaat uit drie onderdelen: de
betrokkenheid van de coach, de beoordeling van de cliënt over de input die de coach levert aan het
gesprek en de voorkeurstijl van de cliënt. Een onderdeel dat voor cliënten erg belangrijk kan zijn, is de
wijze waarop de cliënt zijn of haar coach beoordeelt. Immers, als de cliënt de coach als betrokken
beoordeelt, zal hij/zij de coach meer vertrouwen, zal hij/zij meer tevreden zijn en zullen er betere
resultaten worden behaald tijdens het coachingstraject (Jowett, 2013; Jowett & Ntoumanis, 2003).
Eveneens is aangetoond dat de beoordeling van betrokkenheid tot meer positieve uitkomsten leidde
(Jowett, 2013; Jowett & Ntoumanis, 2003). Betrokken coaches gaven cliënten namelijk het gevoel dat
zij de relatie en de uitkomsten van de cliënt belangrijk vonden, waardoor de cliënt ook meer
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vertrouwen in de coach kreeg (Jowett, 2013; Jowett & Ntoumanis, 2003). Een belangrijk onderdeel
van de tevredenheid met de inbreng van de gesprekspartner is dus de betrokkenheid van de
gesprekspartner.
Voorkeur voor coachstijl van cliënt
Een andere manier waarop cliënten de inbreng van een coach beoordelen, is door te kijken naar de
stijl van de coach. Zo is er gevonden dat cliënten grofweg kunnen worden ingedeeld in cliënten die de
voorkeur hebben voor een relationeel gerichte coach of juist voor een meer zakelijke/sturende coach
(De Haan, Duckworth, Birch & Jones, 2013; Van Woerkom, 2010; Alberts, Heisterkamp & McPhee,
2005). Sturende/zakelijke coaches vinden het belangrijk om zich voornamelijk te focussen op de
daadwerkelijke oplossing op de coachvraag, zijn meer actiegericht en zullen zich in mindere mate
bezighouden met het aanpakken van de emoties van de klant. Relationele coaches daarentegen
zullen juist wel de tijd nemen voor de emoties van de klant en zullen zich minder direct richten op de
oplossing voor de coachvraag (De Haan, Duckworth, Birch & Jones, 2013; Van Woerkom, 2010;
Ianiro, Schermuly & Kauffeld, 2013; Alberts, Heisterkamp & McPhee, 2005). De meeste coaches
zullen aangeven dat zij beide stijlen bezitten en dat zij, afhankelijk van de voorkeur van de cliënt, een
bepaalde stijl in meer of mindere mate zullen gebruiken tijdens het traject. De coachstijl is dus niet iets
dat vaststaat, maar kan wisselen van traject naar traject en van sessie tot sessie (Van Woerkom,
2010; Bono, Purvanova, Towler & Peterson, 2009).
De stijl van een coach bepaalt ook het type gedrag dat hij of zij tijdens het intakegesprek toont. Zo
zullen zakelijke coaches meer dominant gedrag vertonen en relationele coaches meer affiliatie of
vriendelijk gedrag (Ianiro & Kauffeld, 2014; Van Woerkom, 2010). De verhouding tussen dominant en
vriendelijk gedrag tussen coach en cliënt moet in balans zijn en is een goede voorspeller van
tevredenheid van zowel de coach als van de cliënt (Ianiro & Kauffeld, 2014). De mate van
dominant/vriendelijk gedrag van de coach wordt niet alleen bepaald door stijl. Ook de stemming van
de coach kan het gedrag beïnvloeden. Zo bleek uit onderzoek dat de stemming van de coach
voorafgaand aan een gesprek bepalend was voor de mate van dominant of vriendelijk gedrag die er
tijdens de sessie door de coach werd getoond. Dit had vervolgens ook weer effect op hoe coach en
cliënt de sessie beoordeelden (Ianiro & Kauffeld, 2014).
De verwachting van een cliënt over de coachstijl van een coach bleek een belangrijke rol te spelen in
eerder onderzoek (Kowalski & Casper, 2007; De Haan, Duckworth, Birch & Jones, 2013; Bono,
Purvanova, Towler & Peterson, 2009; Kombarakaran, Yang, Baker & Fernandes, 2008,;Van
Woerkom, 2010; Kemp, 2008). Zo bleek dat als een cliënt een heel andere verwachting bij een coach
heeft, dit invloed kan hebben op de tevredenheid met een intakegesprek (Kowalski & Casper, 2007;
De Haan, Duckworth, Birch & Jones, 2013; Bono, Purvanova, Towler & Peterson, 2009;
Kombarakaran, Yang, Baker & Fernandes, 2008; Van Woerkom, 2010; Kemp, 2008). Als de
voorkeursstijl van een cliënt niet wordt getoond door de coach, zal de cliënt het gevoel krijgen dat de
coach hem/haar niet begrijpt. Dit heeft vele nadelige gevolgen voor de effectiviteit van het
coachingstraject, maar vooral voor de subjectieve ervaring van tevredenheid met het coachingstraject.

9

Als daarentegen de voorkeursstijl van de cliënt en de coach overeenkomen, zal dit de tevredenheid
van de cliënt flink verhogen. De cliënt zal het gevoel krijgen dat de coach hem/haar begrijpt en zich
kan inleven in het coachprobleem en dus met betere oplossingen zal komen (Bono, Purvanova,
Towler & Peterson, 2009; Kombarakaran, Yang, Baker & Fernandes, 2008; Van Woerkom, 2010;
Kemp, 2008; Grant, 2014).
Samenvattend is het met betrekking tot de coachstijl met name belangrijk dat die voldoet aan de
verwachtingen van de cliënt. Tevens zijn de stemming van de coach voorafgaand aan het
coachgesprek en de verhouding tussen dominant en vriendelijk gedrag bepalend voor de
tevredenheid van de cliënt.
De bekwaamheid van de coach
De bijdrage van de coach aan het intakegesprek wordt beïnvloed door diens bekwaamheid.
Wetenschappelijke literatuur toont aan dat de bekwaamheid van de coach belangrijk is voor effectieve
intakegesprekken. Zo zijn de rol van de persoonlijkheid van de coach en de rol van intakegesprekken
in effectieve coaching zijn in recent onderzoek bekeken (De Graaf, 2016). In deze correlationele
vragenlijststudie werd de rol van de persoonlijkheid van een coach (onder andere de Big Five
persoonlijkheidskenmerken en empathie) op effectieve intakegesprekken bekeken. Hierbij werd een
intakegesprek als succesvol beschouwd wanneer de coachee na de intake doorging met het
coachingstraject. Er bleken geen significante correlaties tussen persoonlijkheid en succesvolle
intakegesprekken, maar wel een positieve correlatie tussen empathie van de coach en een succesvol
intakegesprek: een coach met een groot empathisch vermogen bleek meer succesvolle
intakegesprekken te hebben. De vaardigheid empathie van een coach is dus belangrijk. Het is echter
de vraag of alleen deze vaardigheid of meerdere de bekwaamheid van een coach bepalen.
Er zijn verschillende manieren om naar de bekwaamheid van de coach te kijken, zoals vanuit de
persoonlijkheid van de coach, de opleiding van de coach en het cognitieve vermogen van de coach.
Ook de vaardigheden en technieken van de coach zijn bepalend in de beoordeling van kwaliteit door
de cliënt (De Haan, Duckworth, Birch & Jones, 2013). De vier meest onderzochte onderdelen om de
bekwaamheid van de coach tijdens een coachingstraject te beoordelen worden hieronder verder
uitgewerkt: de opleidingsachtergrond van de coach, de ervaring van de coach, de emotionele
intelligentie en de cognitieve vaardigheden van de coach.
Uit onderzoek is gebleken dat de opleidingsachtergrond van een coach tijdens een intakegesprek
invloed heeft op de tevredenheid van de cliënt (Sun, Deane, Crowe, Andresen & Oades, 2013).
Het is een essentieel onderdeel om als coach de emotionele reactie van een cliënt en de
rationalisaties achter hun gedrag te begrijpen (Lai & McDowall, 2014). Ook bleek de achtergrond van
een coach van invloed op de relatie tussen coaching en gedragsaanpassing (Sonesh et al., 2015). Bij
sommige achtergronden waren de relatie tussen coaching en gedragsveranderingen sterker dan bij
andere achtergronden: coaches die zowel psychologie als een andere opleiding hadden gevolgd
presteerden beter dan coaches die alleen psychologische of juist niet-psychologische opleidingen
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hadden gevolgd (Sonesh et al, 2015; Bono, Purvanova, Towler & Peterson, 2009). Een andere
opvallende bevinding is dat coaches met een bepaalde achtergrond ook een bepaald soort cliënten
aantrekt (Bono, Purvanova, Towler & Peterson, 2009). Zo zullen coaches met een achtergrond in de
psychologie vaker cliënten met emotionele problemen helpen, terwijl coaches met een
zakelijke/economische achtergrond vaker cliënten met werk gerelateerde problemen helpen. De
achtergrond van de coach is daarmee ook een factor die bijdraagt aan de fit tussen coach en cliënt en
hij bepaalt dus hoe sterk de invloed van coaching is in het daadwerkelijk realiseren van
gedragsverandering na een coachingstraject.
Een andere factor die van invloed kan zijn op de tevredenheid met een coach, is de ervaring van de
coach. In de wetenschappelijke literatuur zijn er wisselende resultaten gevonden over de rol van de
ervaring van een coach in de effectiviteit/uitkomsten binnen coaching. Zo bleek dat specifiek de
ervaring van een coach geen invloed had op de onderlinge relatie tussen coach en cliënt (De Haan,
Duckworth, Birch & Jones, 2013) en dat ook onervaren coaches een goede relatie kunnen opbouwen
met een cliënt (Kivlighan, Patton & Foote, 1998; Grant 2007). De ervaring van de coach lijkt echter
een voor de hand liggende voorspeller van tevredenheid omdat coaches met meer ervaring beter
weten hoe ze met bepaalde situaties om moeten gaan (Mallinckrodt & Nelson, 1991; Summers &
Barber, 2003). Dit bleek echter een “schijneffect” te zijn: tevredenheid met de ervaring van de coach is
voor cliënten belangrijk, ondanks het feit dat ervaring an sich geen invloed heeft op de uitkomsten van
een coachingstraject (Berry, Ashby, Gnilka & Matheny, 2011; Grant, 2014, Summers & Barber, 2003;
Kivlighan, Patton & Foote, 1998; Mallinckrodt & Nelson, 1991). Als cliënten dus denken dat hun coach
meer ervaren is, zullen zij betere prestaties behalen. Op basis van de literatuur kan er dan ook
geconcludeerd worden dat de ervaring van de coach voor de resultaten van de cliënt geen effect
heeft. Het is echter wel zo dat cliënten de ervaring van hun coach belangrijk vinden en tot betere
prestaties komen als zij het idee hebben dat een coach veel ervaring heeft. Kortom: ervaring van de
coach heeft geen direct effect op de uitkomsten, maar is wel een belangrijke factor voor het bepalen
van tevredenheid van cliënten met diens coach.
De laatste manier waarop tevredenheid over de bekwaamheid van de coach kan worden bekeken, is
vanuit het perspectief van de emotionele intelligentie en cognitieve vaardigheden van een coach. De
rol van emoties in coaching is in de wetenschappelijke literatuur veel besproken, omdat persoonlijke
verandering zelden zonder emotie gepaard gaat (Grant, 2007, Cox & Bachkirova, 2007). Dit betekent
dat een coach in staat moet zijn met de emoties die aanwezig zijn tijdens de coaching om te gaan (Lai
& McDonall, 2014; Grant, 2007).
Een construct dat de omgang met emoties bekijkt, is emotionele intelligentie (EI). Emotionele
intelligentie is de capaciteit om emoties zowel in jezelf als in anderen te identificeren, begrijpen,
managen en gebruiken (Boland & Ross, 2010; Goleman, 1996; Grant, 2007). Emotionele intelligentie
wordt gezien als een constante persoonlijkheidstrek (Petrides, 2010; Libbrecht, Beuckelaer, Lievens &
Rucktuhl, 2014). Het is voor coaches belangrijk zich te kunnen verplaatsen in hun cliënt en om te
kunnen gaan met complexe vraagstukken. Zo is er meermaals aangetoond dat coaches met hogere
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emotionele intelligentie tot betere resultaten kwamen in coaching dan coaches met lagere emotionele
intelligentie (Cox & Bachkirova, 2007; Grant, 2007; Gregory & Levy, 2011; De Haan, Culpin & Curd,
2011; McKenna & Davis, 2009). Emotionele intelligentie speelt dus een belangrijke rol in coaching.
Cognitieve vaardigheden zijn voornamelijk in de jaren ’70 en ’80 vaak onderzocht in (psycho-)
therapie. Cognitieve vaardigheden vormen een construct dat bestaat uit meerdere factoren, zoals
geheugen, spatieel redeneren, emotioneel inzicht, verbaal redeneren, probleemoplossing en
patroonherkenning. Dit wordt doorgaans gemeten met testen die bestaan uit verschillende subtesten
die samen de score van algemene cognitieve vaardigheden bepalen. Cognitieve vaardigheden zijn
dus simpel gezegd een verzameling van verschillende vormen van cognitie, zoals het geheugen,
emotioneel, verbaal, spatieel en algemeen inzicht. (Boyatzis et al., 2015; Flynn, 2007; Lubinski, 2004;
Marcus, Goffin, Johnston & Rothstein, 2007). Cognitieve vaardigheden bleken op verschillende
manieren positief aan therapeutische uitkomsten gerelateerd te zijn (Duys & Hedstrom, 2000;
Schroder, Driver & Streutfort, 1967; Jennings & Skovholt, 1999). Therapeuten met hogere cognitieve
vaardigheden konden zich beter verplaatsen in andere referentiekaders (Schroder, Driver & Streutfort,
1967), stelden betere klinische diagnoses op (Holloway & Wolleat, 1980) en konden beter omgaan
met complexe cliënten (Kimberlin & Friesen, 1980) dan therapeuten met lagere cognitieve
vaardigheden. De aanwezigheid van hogere cognitieve vaardigheden bij therapeuten heeft dus
verschillende voordelen in therapie-uitkomsten. Deze resultaten bij therapeuten kunnen goed worden
vertaald naar de coachliteratuur. Zoals eerder gezegd is emotionele intelligentie belangrijk, omdat een
coach daardoor beter in staat is om te gaan met zijn eigen emoties en de emoties van de cliënt. De
cliënt zal zo het gevoel krijgen te worden begrepen door de coach, wat vervolgens zowel de prestatie
van de cliënt als de tevredenheid van de cliënt ten goede komt. Zowel de emotionele intelligentie als
cognitieve vaardigheden van een coach kunnen de beoordeling van tevredenheid dus positief
beïnvloeden.
Concluderend kan tevredenheid met de kunde van de coach dus op vier domeinen worden
beoordeeld: de opleidingsachtergrond van een coach, de ervaring van de coach, de emotionele
intelligentie en de cognitieve vaardigheden van een coach. Een combinatie van deze onderdelen leidt
tot een algemeen beeld van de tevredenheid met de bekwaamheid van een coach. Ook de
betrokkenheid van een coach en de voorkeurscoachstijl van een cliënt bepalen dus hoe tevreden
cliënten zijn met een coach tijdens het intakegesprek en het coachingstraject.
Praktijkzaken
Tot slot wordt er nu gekeken naar de vierde dimensie die tevredenheid met een intakegesprek kan
beïnvloeden, betreffende praktische zaken. Er zijn tal van praktische zaken die tevredenheid kunnen
beïnvloeden, die niet direct met de inhoud van het coachingstraject te maken hebben. In de literatuur
worden onder andere de volgende zaken genoemd: de coachingsruimte waarin de gesprekken
plaatsvinden (Rossett & Marino, 2005), de kosten van het traject (Odden, Archibald, Fermanich &
Gallagher, 2002) en de mate van sociale steun vanuit de omgeving van een cliënt (Baron & Morin,
2009; De Haan, Culpin & Curd, 2011). Hoe beter deze factoren aansluiten bij de verwachtingen van
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de cliënt, des te hoger zal de tevredenheid van de cliënt zijn (Rossett & Marino, 2005; Odden,
Archibald, Fermanich & Gallagher, 2002; Baron & Morin, 2009; De Haan, Culpin & Curd, 2011).
Zo bleek dat als cliënten de coachingsruimte als neutraal beoordelen, zij beter met de emoties en
veranderingen van coaching om kunnen gaan (Rossett & Marino, 2005). Dit kan van invloed zijn op de
tevredenheid met het intakegesprek en bevestigt op een andere manier dan inhoudelijk dat de klant
dus een fit met de coach en het coachingstraject heeft.
Wat betreft de kosten maakt elke cliënt een afweging tussen zijn of haar verwachtingen en de
daadwerkelijke kosten. Worden deze verwachtingen gehaald en/of overtroffen, dan vormen de kosten
slechts een kleine drempel (Odden, Archibald, Fermanich & Gallagher, 2002). Als de verwachtingen
daarentegen niet worden gehaald, zijn cliënten meer ontevreden en zullen zij ook het traject niet
aangaan (Odden, Archibald, Fermanich & Gallagher, 2002).
Sociale steun is daarnaast een belangrijk en veel onderzocht onderdeel van een goede uitkomst in
therapie en coaching (Kombarakaran, Yang, Baker & Fernandes, 2008; Taylor, 2001; Jones & Bright,
2001). Uit onderzoek blijkt meermaals dat positieve resultaten en daadwerkelijke gedragsverandering
samenhangen met de aanwezigheid van steun vanuit de omgeving van de cliënt. Zo bleek dat dit van
belang is om daadwerkelijke verandering na een coachingstraject te zien. Emotionele ondersteuning
van de omgeving maakt namelijk dat de cliënt met aandacht het coachingstraject in gaat
(Kombarakaran, Yang, Baker & Fernandes, 2008), wat ervoor zorgt dat hij of zij beter in staat is om de
gestelde doelen te behalen. Het is dus belangrijk dat er wordt gekeken of cliënten tevreden zijn met de
praktijkzaken rondom het intakegesprek.
Samengevat is er in deze paragraaf vastgesteld dat de tevredenheid met het intakegesprek gemeten
kan worden met de volgende vier dimensies: tevredenheid met de eigen inbreng, tevredenheid met de
inbreng van de gesprekspartner, tevredenheid met de onderlinge relatie en tevredenheid met
praktische zaken rondom het intakegesprek en het traject.
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