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Samenvatting 

Organisaties zijn steeds meer geïnteresseerd in de leermogelijkheden van het werk. Enerzijds leveren 

cursussen, trainingen en opleidingen niet altijd de verwachte resultaten op de werkvloer, anderzijds 

zijn innovaties en nieuwe uitdagingen steeds meer normaal in plaats van tijdelijk, waardoor de 

noodzaak om te leren toeneemt. Leren op de werkplek vraagt om een goed georganiseerde 

begeleiding. Deze begeleiding ontbreekt in de praktijk. Dit onderzoek vindt plaats in de context van 

verschillende retailbedrijven; HEMA, de Tuinen, Welkoop, Kruidvat en Deen supermarkten en richt 

zich op effectief coachgedrag bij coaching on-the-job.  

  Er zijn drie meetmomenten van elke coachrelatie waarbij vooraf in kaart wordt gebracht wat de 

intentie en verwachtingen zijn. Achteraf is geëvalueerd hoe het daadwerkelijke gedrag door de coach 

en medewerker is ervaren. Daarnaast zijn de meetmomenten opgenomen op video waarbij het gedrag 

van de coach en medewerkers is geobserveerd. Per bedrijf is er gekeken naar wat de coach doet om 

de medewerkers te laten leren en wat hij nog meer kan doen.  

  Allereerst blijkt uit dit onderzoek dat de intentie en daadwerkelijke gedrag niet in alle gevallen 

overeen komen. Al komt de intentie van de coach meerdere malen wel overeen met de behoefte van 

de medewerker. Wanneer de intentie zou worden uitgevoerd zou dit effectief coachgedrag kunnen 

opleveren. Ten tweede ervaren de coaches en de medewerkers gezamenlijk het volgende 

coachgedrag als effectief: het geven van feedback, het geven van complimenten, het stellen van 

reflectievragen en het stellen van vragen om inzicht te krijgen in de (werk)handeling van de 

medewerker. Feedback en complimenten kunnen het leerproces stimuleren doordat de medewerker 

weet wat hij wel en/of niet goed doet. Ten derde wordt bij het merendeel van de effectieve 

coachrelaties vragen gesteld om inzicht te krijgen in de (werk)handeling en ter reflectie. Het stellen 

van vragen stimuleert de  medewerker na te denken. Ten vierde ontbreken bij niet effectieve 

coachrelaties: het stellen van doelen, het bespreken van doelen, het geven van feedback en het 

gelijkmatig geven van verantwoordelijkheid. Ten vijfde is geconstateerd dat coachgedrag gedurende 

de periode is veranderd. Wanneer coachgedrag als effectief wordt ervaren heeft dit geen zichtbaar 

verband met een (soort) verandering. Het veranderen van coachgedrag kan effectief zijn wanneer dit 

is aangepast op de persoon of op de vorm van de coaching.  
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1. Inleiding 

De retail is een dynamische branche waar behoeften en trends volop veranderen. Het draait om de 

optimale match van de vraag met het aanbod en van behoeften met mogelijkheden. Om bij te dragen 

aan deze optimale match, hebben ondernemers en medewerkers voortdurend behoefte aan nieuwe 

kennis en kunde over mensen, producten, processen en aan een gevoel voor creativiteit en innovatie 

(Van den Boogert, 2006). Onder de retail worden organisaties verstaan met bestedingen op het 

gebied van diensten door consumenten (zoals bankdiensten, verzekeringen, medische diensten en 

vakantiereizen) en bestedingen van goederen door consumenten (Van der Kind & Quix, 2008). Zowel 

het leveren van goederen, als van diensten is voor persoonlijk gebruik van de consument (Van der 

Kind & Quix, 2008). Van den Boogert (2006) benadrukt dat ontwikkelingen in de retailbranche van 

invloed zijn op de ontwikkelingen op de werkvloer. Ofwel de competentieontwikkeling binnen de 

bedrijven: wat medewerkers moeten kunnen, wat belangrijk is, wat onbelangrijk is en wat cruciaal is 

voor succes.  

Voor een succesvol bedrijf is het van belang dat medewerkers en management competent zijn en 

blijven. Van den Boogert (2006) benadrukt hierbij het belang om als onderneming te investeren in 

leren. Bergenhenegouwen (2007) benadrukt ook dat een organisatie zo veel mogelijk gebruik moet 

maken van de human resources. Om de capaciteit van de human resources te vergroten moet er aan 

de ontwikkeling van het personeel gewerkt worden. De capaciteit van de human resources kan 

vergroot worden door: trainingen voor vaardigheden en ontwikkeling, verandering van normen en 

waarden en passende beloningssystemen op verschillende werkvloeren. Kortom, de retail vraagt om 

veranderingen waarin het ontwikkelen van medewerkers van belang is.  

  Uit onderzoek blijkt dat de transfer van kennis bij bedrijfsopleidingen erg laag is (Burke & 

Hutchins, 2007). Om transfer te realiseren zijn twee dingen belangrijk: leren in een specifiek 

arbeidsdomein (werkplek) en een coachende expert die helpt om inzicht te creëren en relaties te 

leggen naar andere situaties (Klarus, 2002). Coachen wordt gezien als het meest effectieve 

instrument voor de ontwikkeling van human resources, gevolgd door opleidingen, trainingen en 

cursussen (TNS NIPO, 2004). Door coaching worden ontwikkelingen gestimuleerd, staan 

leidinggevenden meer open voor medewerkers, is er vaker feedback van prestaties, krijgen of nemen 

mensen meer verantwoordelijkheden, worden prestaties verbeterd, stellen mensen eigen leerdoelen 

en worden de eigen problemen aangepakt. Coaching on-the-job is een vorm van werkplekleren 

waarbij tijdens het uitvoeren van het werk onder begeleiding wordt geleerd. De coach kan direct 

interveniëren op de werkvloer, zodat het werk effectief of beter uit wordt gevoerd door de medewerker. 

Coaching on-the-job kan extern worden ingehuurd wat de kwaliteit waarborgt. In de praktijk wordt een 

medewerker echter gekoppeld aan een interne coach of mentor met veel werkervaring en weinig 

coachvaardigheden (Vlasman, 2004). Coaching on-the-job is van toegevoegde waarde voor de retail, 

omdat de onderneming geen productiviteit misloopt, terwijl dit wel het geval is wanneer de 

medewerker naar een externe training gaat. De coachvaardigheden van een expert zijn erg belangrijk 

bij het begeleiden van het leerproces. Een expert heeft vaak een grote materiedeskundigheid, maar is 

niet opgeleid met didactische vaardigheden. Het gericht investeren in voldoende bekwaam personeel 

vraagt volgens Van Den Boogert (2006) voldoende competenties op het gebied van opleiden en 
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coachen bij de expert. Wanneer de veronderstelling wordt gedaan dat coaching on-the-job een 

passende leerinterventie is in de retail, kan de volgende vraag worden geformuleerd: Wanneer is 

coachgedrag effectief? Dit onderzoek gaat in op die vraag en wordt aan de hand van vier deelvragen 

beantwoord, namelijk:  

1) Is er een relatie tussen de intentie van de coach en zijn daadwerkelijke gedrag?  

2) In hoeverre wordt het daadwerkelijke coachgedrag door de coach als effectief ervaren? 

3) In hoeverre wordt het daadwerkelijke coachgedrag door de gecoachte als effectief ervaren? 

4) In hoeverre verandert het coachgedrag zich in de loop van de periode? 

De resultaten van dit onderzoek leveren kennis op voor organisaties om het coachen effectief in te 

zetten. Daarnaast levert het ook informatie op over benodigde vaardigheden van een coach. Dit is 

zowel voor maatschappelijk belang als voor wetenschappelijk belang. Enerzijds kunnen de coaches 

zich verder ontwikkelen op basis van welke interventies effectief zijn, anderzijds draagt het antwoord 

op de vraag: welk coachgedrag effectief is  bij aan de literatuur over werkplekleren.  

2. Theoretisch kader   

Educatie 

De behoefte vanuit de retail om de medewerker op de werkplek op te leiden komt in de huidige visie 

op educatie naar voren. Jarenlang was het voornaamste doel van onderwijs studenten klaar te stomen 

voor een bepaald domein (Dochy, 2001). Dit hoofddoel van onderwijs voldoet niet meer in een 

dynamische kennis maatschappij en heeft zich verschoven in het ontwikkelen van basiskennis voor 

een domein naar studenten die zich ontwikkelen in „reflectieve denkers‟ (Dochy, 2001). Deze 

reflectieve denkers zijn in staat kritisch te zijn ten opzichte van hun eigen denken. De reden voor deze 

verschuiving is ten eerste omdat de vergaring van kennis en informatie in de 21ste eeuw snel en 

dynamisch is geworden (Dochy, 2001). Volgens Weert (2006) is deze kennismaatschappij veranderd 

in een maatschappij waarbij informatie- en communicatietechnologie alom vertegenwoordigd zijn. 

Producten veranderen voortdurend en daardoor worden medewerkers gedwongen in “actie” te leren 

en zichzelf levenslang te ontwikkelen (Weert, 2006). Ook is er vanuit werkgevers een groeiende 

behoefte om lerenden op te leiden met de nodige capaciteiten om adequaat te handelen in 

veranderende omgevingen (Baartman, 2008). Ten slotte is de verschuiving van het doel van educatie 

te wijten aan de verhoogde economische druk waardoor het voor medewerkers van belang is 

competenties en vaardigheden te blijven ontwikkelen in het belang van hun werkgebied (Dochy, 

2001). Kortom, in deze maatschappij verandert educatie in een leven lang leren (Weert, 2006).  

  De ontwikkeling in de visie op educatie hangt samen met verschillende leertheorieën. Het 

behaviorisme en cognitivisme hebben plaatsgemaakt voor het constructivisme. De constructivistische 

benadering wil binnen onderwijsleeromgevingen rekening houden met zo veel mogelijk aspecten van 

het leren. Dit heeft voor een heel andere kijk gezorgd op leren en instructie (Schelfhout, 2002). 

Traditionele educatie maakt gebruik van het produceren van inerte kennis, kennis die gebruikt kan 

worden in onderwijssituaties zoals het voorbereiden op toetsen en examens. Deze kennis kan niet 

toegepast worden in real-life situaties.  Het gemis van het kunnen toepassen van kennis was 

aanleiding voor het ontstaan van het constructivisme. Het constructivisme pleit voor meer productie 
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van overdrachtelijke kennis met behulp van instructiemethoden. Deze instructiemethoden 

ondersteunen het begrip, de toepassing en het integreren van theoretische en praktische kennis 

(Tynjala,1999). Binnen de leertheorie van het constructivisme is er een grote diversiteit aan visies. De 

overeenstemming van deze diverse visies op constructivistisch leren, is de benadering dat het 

verwerven van kennis wordt beschreven als een bouwproces waarin kennis actief wordt 

geconstrueerd door individuen of door sociale gemeenschappen. De leerling wordt hierdoor zelf 

verantwoordelijk voor zijn leerproces. Daarmee verwerpt het constructivisme het idee dat kennis 

passief wordt ontvangen (Tynjala,1999).  

De meest recente benadering in het constructivistische onderwijs is het integreren van kennis, 

vaardigheden en attitude (competenties) in een authentieke situatie (Gonczi, 1994).  

  Het constructivistische onderwijs geeft ook aandachtspunten voor het inrichten van 

volwasseneducatie. Volwasseneducatie is het totaal aan onderwijs, vorming en scholing die iemand 

ontvangt na jeugdonderwijs (Cramer, 1993). Bij het inrichten van volwasseneneducatie moet rekening 

gehouden worden met de hoeveelheid levens- en werkervaring. Enerzijds is dit positief omdat er een 

begin is om op voort te bouwen, anderzijds kan de volwassene zich alleen richten op een specifiek 

gedeelte van zijn vakgebied. Buiten dit domein is het voor volwassenen moeilijk om nieuwe kennis te 

leren. De laagopgeleide volwassenen of volwassenen met een korte schoolloopbaan hebben minder 

ervaring met leren. Zij leren binnen een bedrijf meer „on the job‟ dan „off the job‟ (Thijssen, 1989, zoals 

geciteerd in Simons, 1991).  

Leren op de werkplek 

Geen enkele organisatie kan functioneren zonder competente mensen (Farazmand, 2004). Deze 

competenties kunnen expliciet en impliciet worden verworven. Expliciet leren is het bewuste, 

opzettelijke leren, waarvoor een afzonderlijke omgeving wordt ingericht ofwel leren in educatief 

verband. Het impliciet leren, vindt min of meer onbewust plaats. Dat kan betekenen dat wat er geleerd 

wordt niet ter discussie staat en niet wordt geëxpliciteerd (Bolhuis, 1995). Impliciete, spontane 

leerprocessen treden op, ongeacht of ze worden opgemerkt en ongeacht of de resultaten meer of 

minder positief worden gewaardeerd. Deze leerprocessen worden gekenmerkt door veel herhaling 

(Bolhuis, 2009). Spontane leerprocessen spelen zich ook af tijdens en rond het werk. Mensen geven 

betekenis aan hun werk, aan dat van anderen en aan de praktijken waarin dit plaatsvindt. Die 

betekenisgeving komt tot uitdrukking en wordt gedeeld in gedrag en handelen en in de inrichting en 

vormgeving van het werk.  

  Bedrijven en andere organisaties zijn steeds meer geïnteresseerd in de leermogelijkheden 

van het werk. Enerzijds leveren cursussen, trainingen en opleidingen niet altijd de verwachte 

resultaten op de werkvloer. Anderzijds zijn innovaties en nieuwe uitdagingen steeds meer normaal in 

plaats van tijdelijk, waardoor de noodzaak om te leren toeneemt (Bolhuis, 2009). Vanuit 

constructivistische leertheorieën is de kennisconstructie van de lerende erg belangrijk en focust zich 

meer en meer op het leren in de context in plaats van op de instructie (Nijhof & Nieuwenhuis, 2008). 

Tegelijkertijd is leren op de werkplek moeilijk te organiseren. De werkplek is een plek om te werken en 

te presteren terwijl leren een intermediaire conditie is. De leerpotentie van de werkplek ligt volgens 

Nijhof en Nieuwenhuis (2008) in de condities van het ondersteunen en stimuleren van leren. Een 
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opleidingstraject moet volgens Simons (2001) altijd georganiseerd worden vanuit een “transfer” 

perspectief: een opleiding kan slechts een beperkt deel van een benodigd leertraject organiseren, de 

rest moet op de werkplek of elders geleerd worden. Daarnaast moet ook de transfer van leersituaties 

naar werksituaties georganiseerd worden, deze verloopt meestal niet vanzelf goed. Het al doende, 

concrete leren tijdens het werk is een vorm van leren die beter past bij volwassenen en 

laagopgeleiden dan het schoolse en vaak meer abstracte leren. De werkplek is de plaats bij uitstek om 

(laagopgeleiden) op te leiden door zelf te laten doen en laten ervaren. De werkplek is voor de 

volwassenen herkenbaar en relevant. Hierdoor kunnen zij oefenen in een echte situatie door het zelf 

te doen.  

 Van Noort en collega‟s (2002) zien het doorlopende proces van aanleren, oefenen, toepassen 

en bijsturen als effectieve wijze bij het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Het leren op de 

werkplek leent zich hier goed voor. Van den Boogert (2006) definieert praktijkleren als een vorm van 

leren waarin een lerende in praktijksituaties leert door beroepshandelingen te verrichten en te 

reflecteren op het eigen leerwerkproces en leerwerkresultaat. Wanneer opleiden een plaats moet 

hebben binnen het leren op de werkplek, dan zal dit beter moeten worden begeleid en explicieter 

worden georganiseerd. Leren op de werkplek kan dan met mogelijk positieve gevolgen voor de 

transferproblematiek vaker ingezet worden. De manager is op deze manier betrokken bij het 

leerproces en managers worden coaches. Leren en werken zijn hierdoor geen tegenstellingen, maar 

twee perspectieven op dezelfde werkelijkheid (Simons, 2001). 

Transfer 

Er zijn velerlei benaderingen en definities van transfer. Zo geeft elke leertheorie weer een andere kijk 

op transfer, wat leidt tot een andere theoretische benadering (De Corte, 2003). De leerstroming, het 

constructivisme, wordt in dit onderzoek als richtlijn gebruikt. De lerende is vanuit het constructivisme 

niet een passieve ontvanger van informatie, maar bouwt actief eigen kennis en vaardigheden op (De 

Corte, 2003). Het constructivisme richt zich op de relatie tussen de lerende en de sociaal-culturele 

context van het leren (Macaulay & Cree, 1999). Het begrip transfer kan vanuit het constructivisme 

worden omschreven als de invloed die eerder geleerde kennis en vaardigheden hebben op het 

gebruiken van die kennis en vaardigheden in nieuwe leer- en toepassingssituaties (bijvoorbeeld 

werksituaties) (Cormier & Hagman, 1987: 1, zoals geciteerd in Simons, 2001 ). Eraut (2004) beschrijft 

transfer als het geleerde in verschillende contexten kunnen toepassen. In dit onderzoek wordt de 

definitie van transfer binnen bedrijfsopleidingen gebruikt van Fennema en van Leeuwen (2009). 

Transfer is het leren eigen maken en het geleerde toepassen in de praktijk. Kortom, de lerende kan 

het geleerde toepassen in de specifieke praktijkcontext van de afdeling in een winkel. Deze definitie 

wordt gebruikt, omdat het in dit onderzoek gaat om specifieke vaardigheden van de lerende. Het is 

dus van belang dat de lerende de toepassing kan maken in de praktijk. Minder van belang is of de 

lerende het geleerde ook in andere contexten kan gebruiken.  

  Transfer komt niet automatisch voort uit leren op de werkplek. De coach dient ook op de 

werkplek te interveniëren met relevante en toepasbare inhoud, en daarbij rekening te houden met 

internalisatie bij de lerende. Om transfer plaats te laten vinden op de werkplek is het volgende nodig: 

“learned behavior must be generalized to the job context and maintained over a period of time on the 
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job” (Baldwin & Ford, 1988, p. 63, zoals geciteerd in Burke & Saks, 2009). Traditioneel is er vanuit de 

literatuur over de factoren die transfer beïnvloeden, vooral geschreven over leerling-variabele, 

interventiedesign en de werkomgeving of klimaat. Meer recent werd er door Burke en Hitchins (2008) 

geconstateerd dat meerdere antecedenten voor transfer belangrijk zijn, namelijk 

trainerkarakteristieken samen met evaluatie.  

Coachen 

Trainerkarakteristieken zijn belangrijk voor een opleiding, maar ook als coach op een werkplek. Er zijn 

vele vaardigheden en competenties beschreven van leerkrachten, praktijkopleiders en trainers. Voor 

een krachtige constructivistische leeromgeving is in een onderwijssituatie de begeleiding van de 

leerkracht essentieel (Jonassen, 1999). De begeleiding bestaat uit: modelleren, coachen en 

scaffolding. Bij modelleren toont een expert op welke manier hij het probleem aanpakt en oplost. Bij 

coachen wordt de lerende gemotiveerd, gestimuleerd om te reflecteren en krijgt de lerende feedback 

en advies. Als laatste scaffolding, waarbij er steeds meer wordt verwacht van een lerende, doordat  

bijvoorbeeld een taak moeilijker wordt, de taak steeds wordt hergeformuleerd of door het aanbieden 

van verschillende vormen van assessment. Van den Boogert  (2006) stelde een competentieprofiel 

voor een praktijkgerichte opleider op. Een praktijkgerichte opleider dient te voldoen aan de volgende 

competenties: faciliteren van leerprocessen, begeleiden van de lerende, toetsen en beoordelen van 

leerresultaten en eigen professionalisering. Vooral de competentie het begeleiden van de lerende is 

toepasbaar als taak van een coach. Hierbij is het belangrijk dat een opleider communicatief vermogen 

heeft, didactische vaardigheden en gespreksvaardigheden (Van den Boogert, 2006).  

  Het communicatief vermogen wordt gekenmerkt door het open staan voor anderen. Dit is de 

basis van het begeleiden. Op die basis steunen gesprek- en coachvaardigheden, zoals het 

structureren van een gesprek, het stellen van vragen die aanzetten tot leren en het geven van 

feedback. Daarnaast zijn didactische vaardigheden van belang om bij te dragen als begeleider aan de 

ontwikkeling van kennis of het oefenen van vaardigheden. Onder didactische vaardigheden wordt 

bijvoorbeeld het geven van een instructie of het ontwerpen van een opdracht die aansluit bij het 

leerdoel van een lerende verstaan (Van den Boogert, 2006). Zowel de begeleiding horende bij een 

leerkracht van Jonassen (1999) als de begeleiding van de lerende volgens Van den Boogert (2006), 

geven belangrijke elementen weer voor een coachaanpak.  

  Een huidige benadering voor coachen is met behulp van waarderende en oplossingsgerichte 

interventies namelijk: het geven van feedback, het geven van complimenten en het oplossingsgericht 

werken (Tjepkema & Verheijen, 2009). Waarderend coachen heeft drie belangrijke voordelen volgens 

Visser en Butter (2008) namelijk:  

1) het leggen van de nadruk op het positieve, dit geeft mensen perspectief,  

2) de aandacht voor wat er al is, dit geeft mensen het vertrouwen dat succes bereikbaar is en  

3) het zetten van kleine stapjes geeft een gevoel van invloed en controle op het proces.  

Interventies die voortkomen uit de waarderende benadering zijn gericht op oplossingen zoeken, 

feedback geven op gedrag en succes benoemen of complimenten geven (Tjepkema & Verheijen, 

2009). Bij het geven van complimenten en feedback is het belangrijk dat het echt en concreet is. 

Complimenten en feedback werken beter als ze van te voren worden aangekondigd en wanneer het 
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gericht is op het gedrag in plaats van op de persoon of het resultaat. Daarnaast moet de lichaamstaal 

congruent zijn aan de boodschap. Naast het geven van complimenten en feedback is ook de focus op 

de oplossing belangrijk. Oplossingsgericht werken, betekent dat de coach zich richt op de oplossing 

door middel van concrete doelen te ontwikkelen, positief naar de situatie tot nu toe kijken (wat is er al 

wel), te onderzoeken wat er werkt, kleine stappen te zetten (niet één grote sprong) en een goede 

relatie met de lerende te ontwikkelen gebaseerd op samenwerking en onderling respect (Tjepkema & 

Verheijen, 2009). Feedback geven komt veelvuldig voor in de beschrijvingen van een coachrol. 

Feedback geven is belangrijk voor de lerende om vooruit te komen, het stimuleert en bouwt 

vertrouwen op en het maakt het mogelijk om openlijk vooruitgang en moeilijkheden te bespreken 

(Howell et al., 2001). Bij het geven van feedback is het aanreiken van tools of het maken van een 

stappenplan belangrijk (Van den Boogert, 2006). Het stellen van vragen is ook een belangrijke 

interventie van een coach. Vragen activeren denkprocessen bij de lerende en zetten aan tot beter 

begrip van een ontstane situatie.  

  Volgens Howell, Toohey en Davidson (2001) is het voor een coach belangrijk om zorgvuldige 

instructies te geven, tijd te nemen om de lerende het correct voor te doen, de lerende tijd te geven om 

nieuwe vaardigheden te oefenen en om vragen te stellen die nagaan of de lerende het heeft 

begrepen. Een goede werkplekcoach moet geïnteresseerd zijn in de persoonlijke ontwikkeling van de 

lerende, goed communiceren met de lerende, feedback geven aan de lerende, voortgang bespreken 

met de lerende en de werkplekcoach moet een rolmodel zijn. De coachende aanpak beschrijft Van 

den Boogert (2006) als het gericht zijn op de bevordering van zelfsturing van de lerende. De coach 

dient zich gelijkwaardig op te stellen, observeert de lerende, luistert naar hem en praat met hem. Het 

doel van de coach is de lerende te wijzen op aandachtspunten, sterke kanten en mogelijkheden. Deze 

aanpak nodigt de lerende uit tot: hardop denken, zelf ontdekken, openheid, een leergierige houding en 

zelfreflectie. Door het inzetten van een coach kan de capaciteit van personeel vergroot worden. 

Volgens Hopkins (2001) zijn hierbij persoonlijke aandacht, inlevingsvermogen, motivatie en gerichte 

acties cruciaal. 

   Naast de bovengenoemde punten is transfer belangrijk gebleken in het toepassen van het 

geleerde in de praktijk. Deze transfer kan versterkt worden door verschillende interventies. Bij het 

coachen zijn bijvoorbeeld de volgende interventies van belang: veel en kleine opdrachten, benaderd 

vanuit de praktijk, relevant voor het eigen werk, aangepast aan individueel niveau en motiveren om te 

veranderen (Fennema & van Leeuwen, 2009). 

Verklaren van gedrag 

Dit onderzoek richt zich op effectief coachgedrag. Coachgedrag hangt samen met allerlei factoren 

waaronder de intentie om bepaald coachgedrag in te zetten en de bekwaamheid om dit daadwerkelijk 

uit te voeren. Het verklaren van menselijk gedrag in al zijn complexiteit, is een moeilijke zaak. Een 

centrale factor in de theorie van gepland gedrag is de intentie van een individu om bepaald gedrag te 

laten zien (Ajzen & Driver, 1992). Deze intentie wordt bepaald door drie factoren. Ten eerste de 

attitude richting het gedrag wat refereert naar de positieve of negatieve zelfevaluatie van de eigen 

performance van het bepaalde gedrag. Daarbij hoort ook de verwachte uitkomst van het gedrag 

geëvalueerd door het individu. Ten tweede een sociale factor, de subjectieve norm: het refereert naar 
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de ervaren sociale druk om het gedrag te laten zien of niet te laten zien. Ten derde, de waargenomen 

controle over het gedrag: het refereert naar de moeilijkheidsgraad om het gedrag te laten zien zoals 

ervaren door het individu. Als algemene regel geldt: hoe positiever de attitude en de subjectieve norm 

met waardering voor het gedrag en hoe groter de waargenomen controle over het gedrag, hoe sterker 

de intentie van een individu zal zijn om het gedrag uit te voeren. Ten slotte zal de intentie van gedrag 

van het individu leiden tot werkelijk gedrag, als de situatie zich voordoet en als er voldoende werkelijke 

controle is over het gedrag. De derde factor, de waargenomen controle over het gedrag, is 

vernieuwend aan deze theorie (Ajzen & Driver, 1992). In figuur 1 is de Theory of Planned Behavior 

visueel weergegeven. 

 

 

 

  

 

 

 

Figuur 1. Theory of Planned Behavior. 

In dit onderzoek wordt de theorie van gepland gedrag gebruikt om het coachgedrag te verklaren. De 

sociale leertheorie van Bandura (1977, zoals beschreven in Lang & Van der Molen, 2004) beschrijft de 

mens als een wezen met een groot potentieel aan mogelijkheden tot ontwikkeling. Die mogelijkheden 

liggen in de wisselwerking tussen de aanleg van een persoon en de invloeden van de omgeving. Deze 

wisselwerking wordt in figuur 2 weergegeven.  

 

 

 

 

Figuur 2. Sociale leertheorie, Bandura (1977).  

 

De  persoon (P) beïnvloedt en wordt beïnvloed door zijn omgeving (O) en zijn gedrag (G). Er is ook 

een wisselwerking tussen gedrag en omgeving. De omgeving kan een situatie voorstellen al of niet 

bestaande uit andere personen die gewild of ongewild invloed hebben op P en G. Met het gedrag 

wordt het actuele waarneembare gedrag in diverse situaties aangeduid. Met de persoon wordt de 

verzameling van eigenschappen, stijlen van denken en doen en andere persoonlijke kenmerken 

bedoeld. Wat deze theorie leert, is dat het menselijk functioneren vanuit verschillende perspectieven 
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dient te worden benaderd, wil er iets van begrepen worden (Lang & Van der Molen, 2004). In de 

theorie van het sociaal leren wordt legt men er nadruk op dat het voor mensen belangrijk is om een 

situatie onder controle te hebben. Wanneer er zich een situatie voordoet waarin blijkt dat hij er 

controle over heeft, treedt er een positieve verandering op in zijn verdere verwachtingen over zichzelf 

in dat soort situaties. Het proces van beïnvloeden van de verwachtingen onderscheidt Bandura (1997, 

zoals beschreven in Lang & Van der Molen, 2004) een doeltreffendheidverwachting en een 

resultaatverwachting. Deze twee verwachtingen komen overeen met de theorie van gepland gedrag 

van Ajzen en Driver (1992). De resultaatverwachting is de inschatting van de persoon dat bepaald 

gedrag in het algemeen tot de gewenste uitkomst zal leiden. Met de doeltreffendheidverwachting 

wordt de overtuiging bedoeld van een persoon dat hij zelf in staat is om dat bepaalde gedrag te 

vertonen voor de gewenste uitkomst. Ofwel, het vertrouwen in eigen kunnen en self-efficacy.  

  Het meten van goed of slecht coachgedrag is niet voldoende. Dit coachgedrag wordt 

beïnvloed door allerlei factoren, onder andere door de kennis en kunde van de coach en degene die 

hij coacht. Bij het meten van de intentie en verwachtingen om bepaald gedrag te laten zien, moet de 

coach wel weten welke coachvaardigheden er zijn en in welke situatie die gebruikt kunnen worden. 

Het onderzoek wil er achter komen welk coachgedrag de coach wil uitvoeren en welk coachgedrag hij 

daadwerkelijk uitvoert. Aan de hand van het leerproces dat een coach doormaakt, wordt dit bekeken 

namelijk is de coach onbewust onbekwaam, bewust onbekwaam, onbewust bekwaam of bewust 

bekwaam. Dit zijn de vier stadia volgens het leerproces van Maslov (Anissimov, 2008). De eerste is 

onbewust onbekwaam, hierbij is men zich niet bewust van tekorten in kennis en kunde. De coach 

heeft geen controle op de eigen automatische gedachten en gevoelens. De tweede is bewust 

onbekwaam, hierbij mist de coach kennis en ervaring om zijn functioneren te verbeteren. De derde is 

onbewust bekwaam, waarbij de coach vakkundig is en begrijpt hoe het werkt. Ten slotte bewust 

bekwaam waarbij de deskundigheid van de coach een automatisme is.  
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3. Methode 

   3.1 Onderzoeksgroep 

De volgende bedrijven hebben mee gedaan aan dit onderzoek: AS Watson (Kruidvat), Agriretail 

(Welkoop), De Tuinen, DEEN Supermarkten en HEMA. Dit zijn retailbedrijven met verschillende 

contexten waarin coaching on-the-job plaatsvindt. De coaches hebben binnen de bedrijven 

verschillende functies en coachen meerdere werknemers. In tabel 1 zijn de 

onderzoeksgroepkenmerken weergegeven.  

 

Tabel 1:  

Onderzoeksgroepkenmerken 

Casus Bedrijf  Coach Medewerker a Medewerker b 

1 Deen 

supermarkten, in 

Alkmaar 

Functie: Assistent bedrijfsleider  

Leeftijd: 27 jaar 

Werkzaam: 9 jaar werkzaam bij 

Deen 

Functie: afdelingschef  

Opleiding: MBO 3  

Leeftijd: 23 jaar 

Werkzaam: 3 jaar bij Deen 

Functie: afdelingchef  

Opleiding: MBO 4  

Leeftijd: 22 jaar 

Werkzaam: 3 jaar bij 

Deen 

2 Kruidvat, in 

Utrecht. 

Functie: opleidings-filiaalmanager  

Leeftijd: 32 jaar 

Werkzaam: 5 jaar bij Kruidvat 

Functie : assistent 

filiaalmanager 

Leeftijd: 26 jaar 

Werkzaam: 3 weken bij 

Kruidvat 

Functie : 

verkoopmedewerker 

Leeftijd:17 jaar 

Werkzaam: 3 weken bij 

Kruidvat (proefperiode) 

3 De Tuinen, in 

Tiel 

Functie: bedrijfsleider 

Leeftijd: 55 jaar 

Werkzaam: 11 jaar bij De Tuinen 

Functie: 1
e
  verkoper 

Leeftijd: 43 jaar 

Werkzaam: 11 jaar bij De 

Tuinen 

Niet van toepassing 

4 Welkoop, in 

Wageningen. 

Functie: bedrijfsleider 

Leeftijd:  

Werkzaam: 

Functie: 1
e
 verkoper 

Opleiding: assistent 

bedrijfsleider 

Leeftijd: 25 jaar 

Werkzaam: 2 jaar bij de 

Welkoop 

Functie: 

Verkoopmedewerker 

Opleiding: 1
e
 verkoper 

Leeftijd: 30 jaar 

Werkzaam: 1 jaar bij de 

Welkoop. 

5 HEMA, in 

Nieuwegein 

Functie : bedrijfsleider 

Leeftijd: 36 jaar 

Werkzaam: 10 jaar bij HEMA 

Functie: teamleider 

Leeftijd: 58 jaar 

Werkzaam: 10 jaar bij 

HEMA 

Functie: assistent 

bedrijfsleider 

Leeftijd: 33 jaar 

Werkzaam: 3 jaar bij 

HEMA, 1,5 bij filiaal 

Nieuwegein 
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  3.2 Onderzoeksdesign  

In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een casestudy design. Dit betekent dat er in het 

onderzoek verschillende cases grondig worden bestudeerd. Er is voor een casestudy gekozen om 

inzicht te verkrijgen in de complexiteit van relaties tussen betrokkenen en tussen aspecten (Stokking, 

1998). Om de conclusie uit de casestudy te versterken worden er meerdere cases bestudeerd. Deze 

cases worden geselecteerd door expliciet te heterogeniseren op een verklarende variabele, namelijk 

de context vanuit waar de coach werkt. Dit betreft verschil in winkel, functie en coachtraject. In het 

multiple casestudy design is het ideaal om vier tot tien cases te bestuderen (Yin, 2003). In dit 

onderzoek zijn negen cases betrokken. Er zijn namelijk vijf coaches die ieder twee medewerkers 

coachen. Uitgezonderd een coach van de Tuinen die één medewerker coacht.  

   In dit onderzoek zijn vijf coaches en negen medewerkers bij verschillende winkels 

geobserveerd en geïnterviewd. Het voordeel van observeren is dat feitelijk gedrag vastgesteld kan 

worden (Baarda & De Goede, 2006). Een belangrijk verschil met interviewen, is dat bij observeren 

alleen de waarneembare zaken vast gelegd kunnen worden en niet de achterliggende motieven 

(Baarda & De Goede, 2006). De motieven van de coach en medewerkers zijn achterhaald met een 

halfopen interview voorafgaand en na afloop van de coachmomenten. Bij halfopen interviews zijn er 

van te voren vragen opgesteld die niet voldoen met een kort antwoord. De interviews zijn mondeling 

afgenomen. Deze vorm van interview afnemen past bij open en ingewikkelde vragen (Baarda & de 

Goede, 2006).   

 

  3.3 Instrumentatie 

Er zijn voor dit onderzoek vier onderzoeksvragen gemeten, namelijk:  

1) Is er een relatie tussen de intentie van de coach en zijn daadwerkelijke gedrag? 

2) In hoeverre wordt het daadwerkelijke coachgedrag door de coach als effectief ervaren?  

3) In hoeverre wordt het daadwerkelijke coachgedrag door de gecoachte als effectief ervaren?  

4) In hoeverre verandert het coachgedrag zich in de loop van de periode? 

De deelvragen zijn gemeten door twee interviews en drie momenten van video-opnames. De 

interviews zijn op de drie meetmomenten afgenomen en achteraf bij zowel de coach als de 

medewerker. De video-opnames zijn doormiddel van scorelijsten geanalyseerd (bijlage 3 en 4).  

 

Interviews 

 De leidraad voor de interviews voor- en achteraf zijn opgesteld aan de hand van de vier deelvragen. 

De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen in het interview vooraf met de coach: 

verwachtingen, doelstellingen, aanpak, interventies en intenties. Bij interventies is bijvoorbeeld de 

vraag gesteld na het vaststellen van de doelstellingen: „Welk gedrag en of vaardigheden moet je 

daarbij gebruiken?‟. De onderwerpen in het interview achteraf met coaches waren als volgt: behaalde 

doelen, goed coachgedrag, slecht coachgedrag, effect op werken van lerende, opbrengst voor 

lerende, opbrengst voor coach, interventies, daadwerkelijk gedrag en bekwaamheid. De onderwerpen 
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die aan bod zijn gekomen in de interviews vooraf met de medewerkers zijn als volgt; verwachtingen, 

doelstellingen en aanpak. De onderwerpen in de interviews achteraf met de medewerkers waren als 

volgt: behaalde doelen, goed coachgedrag, slecht coachgedrag, aanzet tot leren, effect op werken 

van lerende en opbrengst voor lerende zelf. De interviewleidraden zijn te vinden in de bijlage.  

   Er kan verondersteld worden, vanuit de literatuur, dat de coaches beschikken over impliciete 

kennis wat betreft hun coachgedrag. De medewerkers in retailbedrijven blijken uit onderzoek, 

laaggeschoold te zijn waardoor de kans groter is dat zij het gedrag moeilijker kunnen verwoorden. 

Vanuit deze gegevens is er gekozen voor een methode om impliciete kennis expliciet te maken. De 

informatie wat voor zowel de medewerker als de coach belangrijk coachgedrag is ofwel interventies 

zijn expliciet gemaakt door in te gaan op belangrijke momenten. De vraag was als volgt: „Welke 

belangrijke momenten tijdens de begeleiding hebben de medewerker echt geholpen?‟. Hier werd op 

door gevraagd door de volgende vraag te stellen: „Wat heb jij daar in gedaan?‟ of „Wat was de rol van 

de coach daarin?‟.  

Video-opnames 

De video-opnames zijn geïnterpreteerd door middel van scorelijsten, opgesteld aan de hand van 

literatuur. Deze scorelijsten zijn aangescherpt door het meerde malen oefenen met scoren door de 

onderzoeker en een onafhankelijke observant. Er zijn verschillende video-opnames door hen 

gecodeerd. Het volgende proces is doorlopen. Na het eerste moment van coderen is de keuze 

gemaakt om een onderscheid te maken tussen interventies en gesprekstechnieken als open 

vragenstellen, samenvatten, parafraseren en de inhoud van de reactie/interventie. De 

gesprekstechnieken zijn uit de scorelijst gehaald, omdat de onderzoeksvraag zich richt op welke 

interventies qua inhoud succesvol zijn. Daarnaast werd de keuze gemaakt om per tijdseenheid te 

scoren in plaats van op hoeveelheid. Op deze manier is het zorgvuldiger na te gaan waar in het 

gesprek bepaalde interventies naar voren zijn gekomen of niet naar voren zijn gekomen. Ten slotte 

bleken er twee interventies veelvuldig naar voren te komen die echter niet in de scorelijst waren 

opgenomen. Deze twee codes zijn toegevoegd en zijn als volgt; voorbeeld geven en actiepunten 

concreet maken.  

  Bij de tweede keer scoren bleek er een overlapping tussen de code „stimuleert om te 

veranderen‟ en de code „aansturen op reflectie’. Het toekennen van een code werd hierdoor 

bemoeilijkt. De code ‘stimuleert om te veranderen’ is gewijzigd in de code ‘maakt enthousiast’. Ten 

slotte overlappen de code ‘advies’ en de code ‘meedenken over oplossing’ elkaar. De code 

‘meedenken over oplossing’ is er uitgehaald, omdat vooral het meedenken vanuit de medewerker in 

de literatuur wordt genoemd als effect op de interventies van de coach. 

 

Betrouwbaarheid en correlatie  

Bij kwalitatief onderzoek wordt normaliter ten behoeve van de betrouwbaarheid alle data of een 

gedeelte door twee observanten gecodeerd. Een andere mogelijkheid ten behoeve van de 

betrouwbaarheid is het ontwikkelen van een betrouwbare scorelijst. In dit onderzoek is de keuze 

gemaakt om de scorelijsten zo betrouwbaar mogelijk te maken. Het proces daartoe zal worden 

beschreven.  
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 Ten eerste is er een video-opname door twee personen afzonderlijk gecodeerd met het 

bestaande codeerschema. Vervolgens zijn de uitkomsten besproken en is het codeerschema 

aangepast (zie discussie). Deze stap is herhaald namelijk een tweede video-opname is met het 

nieuwe codeerschema geanalyseerd. Vervolgens is het codeerschema hier nogmaals op aangepast. 

Als laatste is er een derde en vierde video-opname met het definitieve codeerschema gecodeerd.  

  Ten tweede zou er over deze laatste scores een Cohen‟s Kappa worden berekend. De 

Cohen‟s Kappa was echter niet mogelijk om te berekenen over de twee uiteindelijke scorelijsten. De 

kappa is namelijk bedoeld voor categorische antwoordschalen. Het is mogelijk om een kappa te 

berekenen over ordinale data, alleen gaat er dan informatie verloren. Het verschil tussen één en twee 

wordt dat als net zo groot beschouwd als het verschil tussen één en drie, terwijl dit bij ordinale data 

niet juist is. Over de bestaande gegevens is het dus niet mogelijk om de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te berekenen.  

  De Cohen‟s kappa, ofwel de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, bleek niet meetbaar in dit 

onderzoek. De mate van overeenstemming tussen de beide observanten kon wel worden gemeten. 

De mate van overeenstemming is gemeten met behulp van de correlatie. Wanneer er een hoge mate 

van correlatie is, dan betekent dit dat er veel overeenkomsten tussen de eerste en de tweede 

observant zijn. Dit betekent echter niet dat het betrouwbaar is. De eerste keer dat de twee 

observanten onafhankelijk met het definitieve schema hebben gedoceerd kwam er Pearson correlatie 

uit van .914. De tweede keer dat dezelfde personen onafhankelijk met het definitieve schema hebben 

gecodeerd kwam er een Pearson correlatie uit van .949, dit is een zeer hoge betrouwbaarheid.   

  Ten slotte is de overeenstemming van elke interventie individueel geanalyseerd. Bij HEMA is 

interventie „advies geven‟ en „voorbeeld geven‟ niet betrouwbaar (beide .333) bij Kruidvat echter wel 

(.800 en 1.000). De interventies „advies geven‟ en een „voorbeeld geven‟ zijn in de literatuur terug te 

vinden als belangrijke interventies. Mogelijk komt de lage betrouwbaarheid, omdat in een advies vaak 

een voorbeeld wordt gegeven. De ene observant scoort de interventie bij advies, de ander bij 

voorbeeld. De observanten hebben verschillende voorbeelden aangehaald waar sprake zou kunnen 

zijn van verwarring. Deze voorbeelden zijn uitgebreid besproken. Het onderscheid tussen beide 

interventies is in het codeerschema duidelijker gemaakt. Namelijk, een voorbeeld dient gescoord te 

worden wanneer er een situatie als voorbeeld wordt gebruikt. Tenslotte bleek bij de Kruidvat de 

interventie „empathie‟ niet betrouwbaar, echter bij de HEMA wel. Deze code is wel in het 

codeerschema opgenomen gezien de mogelijke samenhang met hoe de coach is ervaren door de 

medewerker.  

  In tabel 2 worden de codes weergegeven voor de reacties van de medewerker. In tabel 3 

worden de codes weergegeven voor de interventies van de coach.  
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Tabel 2:  

Codeerschema reacties medewerker 

 

 

Reactie medewerker Voorbeeld  
Correlatie 

HEMA 

Correlatie 

Kruidvat 

Hulp vragen „Weet jij hoe dit werkt?‟ 1.0000 1.0000 

Probleem aangeven „Ik weet niet hoe ik dit moet doen‟ 
 

1.0000 1.0000 

Open over (werk)gedrag „Ik ben daar niet zo goed in.‟ 1.0000    1.0000 

Geeft aan verder te leren „Daar wil ik wel mee verder oefenen‟ 
 

1.0000 1.0000 

Hardop (mee)denken „Als we het op die manier proberen…‟ .6667 .6000 

Blijft bij eigen manier  „nee, dat lijkt me niks‟.  
 

.8333 1.0000 

Gaat mee met manier coach „..daar kan ik wel wat mee‟.  1.0000 .8000 

Reflecteert 

(effect van iets) 

„als ik zo reageer dan heeft dat het volgende 

effect‟.  

.6667 

 1.0000 
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Tabel 3:  

Codeerschema interventies coach 

 

 

 

 

 

 

 voorbeeld 
Correlatie 

HEMA 

Correlatie 

Kruidvat 

Compliment geven over werk „Je afdeling ziet er goed uit!‟ 1.0000 1.0000 

Compliment geven over persoon  „Je bent een vriendelijke meid‟.  1.0000 1.0000 

Compliment over gedrag „Je hebt die planning goed nageleefd.‟ 1.0000 1.0000 

Achterhalen van successen „Heb je dit al vaker goed gedaan?‟ 1.0000 1.0000 

Eerder succes benadrukken „Vorige keer ging het hartstikke goed.‟ 1.0000 1.0000 

Feedback over werk „Je hebt de broden niet goed weggelegd‟.  1.0000 1.0000 

Feedback op persoon „Je bent niet sympathiek.‟  1.0000 1.0000 

Feedback op gedrag „Je kunt als afdelingschef niet asociaal gaan doen.‟ 1.0000 .8000 

Aanspraak op 

gedragsverandering 
„Je moet je hier nu echt in gaan veranderen!‟.  1.0000 1.0000 

Tools aanreiken „Zullen we een stappenplan maken?‟ .8333 1.0000 

Voordoen Praktische handeling 1.0000 1.0000 

Voorbeeld geven „Bij pietje heb ik bijvoorbeeld gezegd dat…‟ .3333 .8000 

Advies  
„De volgende keer als dit gebeurt zal ik het zo 

doen‟.  
.3333 1.0000 

Oplossing geven 
„als je dit doet dan heb je er de volgende keer 

geen last meer van.‟ 
1.0000 1.0000 

Duidt op mogelijkheden „En als je nou is dit of dat doet?‟ 1.0000 .6000 

Actiepunten (concreet maken) „Wat ga je deze week oefenen?‟ .6667 1.0000 

Maakt enthousiast „hartstikke leuk om je zo ijverig bezig te zien‟.  1.0000 1.0000 

Aansturen op reflectie Wat was jouw reactie? 1.0000 .6000 

Empathie „Ik begrijp dat dit moeilijk is‟. 1.0000 .4000 

Hint geven  „Heb je hier aal aan gedacht?‟ 1.0000 .8000 

Vragen om inzicht te krijgen (in 

werk handeling) 
„Hoe doe je dat?‟ .6667 .8000 
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   3.4 Onderzoeksprocedure 

Om de hoofdvraag en deelvragen te beantwoorden is de volgende procedure doorlopen. 

  De vijf meewerkende bedrijven zijn in een eerste telefonisch kennismakingsgesprek op de 

hoogte gebracht van het onderzoek. In dit gesprek zijn er duidelijke afspraken gemaakt over de 

tijdsinvestering en beschikbare medewerkers. Daarnaast zijn er voorafgaand aan het eerste interview 

en meetmoment, afspraken gemaakt over de vormgeving van de meetmomenten. Dit betekent 

concreet dat er tijdens het plannen van meetmomenten met de coach is gevraagd om een tijdstip te 

kiezen, waarin zij normaal gesproken tijd hebben om met het leerproces van de medewerker aan de 

slag te gaan. Daarbij is aangegeven dat het van belang is voor het onderzoek dat zichtbaar is hoe zij 

een coachrelatie vormgeven. Er is aan zowel de coach als aan de medewerker gevraagd om in die 

twee uur iets met hun intentie te doen. Van te voren is aangegeven bij de bedrijven dat er tijd 

vrijgemaakt dient te worden voor tenminste tien minutenvideo-opname. Dit kan in de vorm zijn van een 

gesprek waarbij de coach de medewerker echt spreekt maar dit kan ook zijn op de werkplek waarin de 

medewerker om hulp vraagt of waar een coach een ongevraagd advies geeft.  

  De dataverzameling kende drie fasen. Ten eerste is er aan het begin van de 

onderzoeksperiode gevraagd aan de coach wat zijn doelstellingen met de medewerkers zijn. 

Daarnaast welke intenties de coach heeft wat betreft zijn coachgedrag. Aan de medewerkers is ook 

naar hun verwachtingen en doelstellingen gevraagd voor de komende drie weken.  

  Ten tweede zijn de coaches en medewerkers drie keer twee uur gevolgd gedurende drie 

weken (een uur per coachrelatie). De video-opname is ingeschakeld wanneer er een coachgesprek 

en/of coachmoment plaats vond. Dit kan zijn wanneer de coach naar de medewerker toekomt maar 

ook wanneer de medewerker naar de coach komt.  

  Ten slotte is afsluitend aan het derde bezoek het daadwerkelijke gedrag en het traject 

geëvalueerd met de coach. Na afloop van de het laatste meetmoment is ook aan de medewerker 

gevraagd of hij heeft bereikt wat hij wilde bereiken. Daarnaast is gevraagd naar het coachgedrag van 

de coach.  

 

Belemmeringen 

Er zijn verschillende factoren in dit onderzoek die invloed hebben gehad op de onderzoeksprocedure. 

Het eerste probleem was de beschikbare tijd. De retail is een dynamische branche die voortdurend 

bezig is met kosten en baten. Dit betekent dat activiteiten en/of werkzaamheden waar geld aan wordt 

verdiend voorrang krijgen. Het onderzoek levert de bedrijven kennis en inzichten op, maar geen geld. 

Het onderzoek had dan ook geen voorrang op andere activiteiten. Dit uitte zich in de volgende 

gebeurtenissen: het afzeggen van meetmomenten op het laatste moment of bij benadering en de 

afwezigheid van één of meerdere medewerkers tijdens een meetmoment. Dit zorgde ervoor dat 

sommige bedrijven zes keer zijn bezocht, in plaats van de benodigde drie keer. Vooraf is gesteld dat 

er drie weken lang, elke week een meetmoment zou zijn. Dit is in de praktijk niet haalbaar gebleken. 

  Ten slotte kon van een coachrelatie geen volledig onderzoek worden gedaan. Een 

medewerker haar privé- situatie beïnvloedde haar werk in dergelijke mate dat zij niet kon functioneren. 

Het derde meetmoment is hierdoor niet door gegaan en het interview achteraf ook niet.  
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  3.5 Data-analyse 

3.5.1 Halfopen interviews medewerkers en coaches 

De halfopen interviews zijn uitgewerkt in een word bestand. De data is volgens Boeije (2005) 

gefragmenteerd en gecodeerd. Bij fragmenteren is er sprake van het uiteenrafelen van gegevens. Dat 

wil zeggen het steeds nadenken over de data en (her)interpreteren van de data. Op deze manier is de 

data nauwkeurig toegekend aan bepaalde onderwerpen. De data van een interview bestaat uit 

verschillende fragmenten die een categorie krijgt toegekend, ofwel een code. Aan de hand van de 

codes zijn mappen gemaakt. De fragmenten van dezelfde code zijn bij elkaar gevoegd om verbanden 

en verschillen te analyseren. De fragmenten van de interviews met de coach en gecoachte die 

dezelfde code hebben toegekend worden geanalyseerd op verbanden en verschillen. 

3.5.2 Video-opnames  

De video-opnames zijn geïnterpreteerd door scorelijsten. De scorelijsten zijn opgesteld aan de hand 

van literatuur. Er is in dit onderzoek verbaal gedrag geobserveerd. Verbaal gedrag is per definitie 

communicatief gedrag, het wordt gebruikt om boodschappen over te brengen. Het is mogelijk om 

verbaal gedrag in eenheden op te delen en van deze eenheden aan te geven wat hun functie is. Er 

moet duidelijk omschreven worden welke concrete gedragingen en/of kenmerken  moeten worden 

geobserveerd en deze moeten goed worden gedefinieerd. Dit uit zich in een categorieënsysteem, op 

grond waarvan de waarnemingen worden geregistreerd. Frequentie en duur zijn belangrijke factoren 

(meerdere keren observeren)(Van de Sande, 1986). Deze waarneembare gedragingen zijn per 

gesprek met een medewerker gescoord. De frequenties zijn in een grafiek geplaatst waarbij er 

veranderingen in de drie momenten zichtbaar zijn geworden. Deze scores zijn geanalyseerd op veel 

voorkomende scores per meetmoment en voor heel het traject. Daarnaast is ook gekeken in hoeverre 

deze gedragingen in de interviews naar voren komen.  

   De medewerker heeft tijdens het coachen een belangrijke rol. In het onderzoek gaat het met 

nadruk om de gedragingen van de coach. Echter, het gedrag van de gecoachte kan niet weggelaten 

worden. De gecoachte kan bijvoorbeeld nadrukkelijk om bepaald gedrag vragen terwijl de coach het 

niet geeft. Daarnaast is uit de literatuur gebleken dat bepaald coachgedrag uitmondt in het gedrag van 

de gecoachte. Door ook de gecoachte te observeren en zijn gedragingen te scoren zijn deze 

verbanden waar nodig geanalyseerd.  

3.5.3 Cases 

De data van de negen coachrelaties is per case geanalyseerd. Per coachrelatie is de intentie en het 

daadwerkelijke gedrag vastgesteld. Iedere medewerker en elke coach hebben effectief coachgedrag 

aangegeven. Ten slotte zijn de veranderingen van het coachgedrag aan de hand van grafieken 

geanalyseerd. De samenvatting van de data per coachrelatie is samengevoegd in een tabel 4. Aan de 

hand van die tabel worden de deelvragen beantwoordt.  

 

  3.5.3.1 Intentie 

De intentie van de coach om bepaalde interventies en coachvaardigheden in te zetten bij het coachen 
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van de medewerkers is gemeten. De coach heeft in het eerste interview doelstellingen geformuleerd. 

De coach heeft gereflecteerd in hoeverre hij bij kan dragen om deze doelstellingen te behalen door 

bepaalde interventies en coachvaardigheden. Vervolgens is de intentie uiteengezet in attitude, 

waargenomen controle over het gedrag en subjectieve norm zoals beschreven in het theoretisch 

kader. Als algemene regel geldt: hoe positiever de attitude en de subjectieve norm met waardering 

voor het gedrag en hoe groter de waargenomen controle over het gedrag, hoe sterker de intentie van 

een individu zal zijn om het gedrag uit te voeren. De intentie van een coach is belangrijk om het 

gedrag te interpreteren. Het kan namelijk zijn dat de coach onwetend is in bepaalde vaardigheden en 

daardoor ook niet de intentie heeft om bepaald gedrag in te zetten. Het kan ook zijn dat de coach wel 

de intentie heeft om bepaalde vaardigheden in te zetten maar onbekwaam is om het daadwerkelijk uit 

te voeren. Ten slotte kan het ook zijn dat de coach de intentie heeft om bepaalde vaardigheden in te 

zetten en deze ook effectief kan gebruiken. Deze informatie helpt om een casus te beoordelen op wat 

er mist in de vaardigheden van een coach en hoe dit kan komen.   

  

  3.5.3.2 Daadwerkelijk gedrag 

Aan de hand van scorelijsten zijn de interventies van de coach en de reacties van de medewerker 

geanalyseerd. Gezien de hoeveelheid aan gegevens is de keuze gemaakt om per gesprek weer te 

geven welke interventies hierin naar voren kwamen. De keuze welke interventies daarin op werd 

genomen, was van de case afhankelijk. De vorm, inhoud en interessante details zijn beschreven in de 

ondersteunende bijlage (bijlage 7). De meest voorkomende interventies zijn in een grafiek 

weergegeven (bijlage 7).  

 

  3.5.3.3 Effectief coachgedrag ervaren door coach 

Aan het einde van de drie coachmomenten is er in een interview aan de coach gevraagd naar 

interventies die de medewerker hebben geholpen. Verschillende fragmenten zijn onder deze 

deelvraag samen gekomen. Namelijk: fragmenten die aangeven wat slecht coachgedrag is, wat goed 

coach gedrag is en op welke manier de coach de medewerker heeft laten leren. 

 

  3.5.3.4 Effectief coachgedrag ervaren door medewerker 

Aan het einde van de drie coachmomenten is er in een interview aan de medewerker gevraagd naar 

interventies die de medewerker hebben geholpen. Verschillende fragmenten zijn onder deze 

deelvraag samen gekomen. Namelijk: fragmenten die aangeven wat slecht coachgedrag is, wat goed 

coachgedrag is en op welke manier de coach de medewerker heeft laten leren.  

 

  3.5.3.5 Verandering in coachgedrag 

De grafieken zoals eerder beschreven zijn geanalyseerd op opmerkelijke veranderingen in het 

coachgedrag. De coach kan constant over de drie meetmomenten het zelfde gedrag laten zien, maar 

dit kan ook grillig zijn.  
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4. Resultaten 

De resultaten uit de negen coachrelaties zijn samengevat in doel, intentie, daadwerkelijk gedrag, 

overeenstemming, coachgedrag effectief ervaren door coach en coachgedrag effectief ervaren door 

medewerker. In tabel 4 is de samenvatting weergegeven.  

 

 

  



Tabel 4: Samenvatting resultaten 

 

 Coach Welkoop Coach de Tuinen Coach Deen 

 Medewerker a Medewerker b Medewerker a Medewerker a Medewerker b 

Doel Verantwoordelijkheid 

nemen 

Tijdsverdeling Eerste verkoper taken 

leren 

Omgang collega‟s Tuinweek organiseren 

Intentie Het geven van voorbeelden, feedback en 

complimenten en het stellen van reflectievragen. 

Uitleggen, het geven van 

feedback en 

complimenten en het zelf 

laten uitvoeren 

Het geven van 

feedback, 

verwachtingen 

uitspreken en het 

stellen van reflectie en 

inzichtvragen. 

Het stellen van 

reflectie- en 

inzichtvragen, 

aanreiken van tools en 

geven van hints. 

Gedrag Het geven van 

voorbeelden en advies, 

het stellen van 

inzichtvragen en duiden 

op mogelijkheden 

Het geven van 

voorbeelden, 

oplossingen en advies 

en het stellen van 

reflectievragen 

Het geven van 

voorbeelden, 

oplossingen en advies, 

het stellen van 

inzichtvragen 

Het geven van advies, 

het stellen van 

inzichtvragen en duiden 

op mogelijkheden 

Het geven van advies, 

het stellen van 

inzichtvragen en duiden 

op mogelijkheden 

Overeenstemming Het geven van 

voorbeelden 

Het geven van 

voorbeelden en het 

stellen van 

reflectievragen.  

Het geven van 

advies(uitleggen) 

Het stellen van 

inzichtvragen 

Het stellen van 

inzichtvragen en (het 

geven van hints)  

Effectief door 

coach 

+/- + +/- + + 

Effectief door 

medewerker  

+/- +  +/- + +  

Verandering Grillig Constant Grillig Constant  Constant 
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 Coach Kruidvat Coach HEMA Samenvatting 

 Medewerker a Medewerker b Medewerker a Medewerker b  

Doel Zelfstandig filiaal 

assistent 

Routine van 

werkzaamheden 

Zelfvertrouwen in het 

computerwerk 

Timemanagement   

Intentie Het creëren van inzicht.  Het geven van 

feedback, oplossingen 

en opdrachten.  

Uitleggen, het geven 

van instructies en het 

samen doorlopen. Het 

geven van feedback, 

complimenten, 

aandacht en 

gedoceerde informatie.  

Het geven van 

feedback, 

complimenten, aandacht 

en gedoceerde 

informatie.  

6/9 - feedback geven 

5/9 - compliment geven 

4/9 - het stellen van reflectievragen 

3/9 - het stellen van inzichtvragen 

Gedrag Het geven van 

voorbeelden, 

oplossingen en advies, 

en het stellen van 

inzichtvragen.  

Het geven van advies en 

het stellen van reflectie- 

en inzichtvragen. 

Het geven van 

oplossingen en advies, 

het stellen van 

inzichtvragen, duiden 

op mogelijkheden en 

actiepunten concreet 

maken.  

Het geven van advies 

en oplossingen, stellen 

van inzichtvragen en 

duiden op 

mogelijkheden.  

4/9 - geven van voorbeelden 

9/9 - het geven van advies 

8/9 - het stellen van inzichtvragen 

5/9 - duiden op mogelijkheden 

5/9 - het geven van oplossingen 

Overeenstemming Het stellen van 

inzichtvragen.  

Geen  Het geven van 

oplossingen en advies 

en actiepunten concreet 

maken (in dit geval 

opdrachten aangeven).  

Het geven van advies 

en oplossingen.  

Overeenstemming: het stellen van 

inzichtvragen. 

Geen overeenstemming wel 

intentie: Het geven van feedback 

en complimenten en het stellen van 

reflectievragen 

Effectief door 

coach 

+ - + +/- 5/9 + 3/9 +/- 1/9 - 

 

Effectief door 

medewerker  

+/- onbekend + + /- 4/9 + 4/9 +/- 1/9 onbekend 

Verandering Abrupte omschakeling Constant Grillig Redelijk constant  



 4.1 Relatie intentie en daadwerkelijk gedrag 

De volgende deelvraag wordt beantwoord: „In hoeverre is er een relatie tussen de intentie van de 

coach en het daadwerkelijke coachgedrag?‟.  

 

Intentie 

De coaches en medewerkers van de vijf bedrijven hebben aan het begin van de drie metingen 

afzonderlijk met de onderzoeker doelen vastgesteld voor de komende drie weken. Aan de coach is 

gevraagd hoe door middel van zijn coachgedrag deze doelstellingen met de medewerker behaald 

kunnen worden. De meeste overeenstemming van de vijf coaches bevond zich in de volgende 

interventies:  

 het geven van feedback en complimenten; 

  het stellen van inzicht- en reflectievragen.  

Het volgende citaat geeft de beschreven aanpak van de coach weer:  

  “Dat is een continu proces. Op de dagen dat hij aanwezig is, zal er elke dag een stukje  

   aandacht aan besteed worden. En dat kan zijn „training on-the-job‟ dus tijdens het werk  

  confronteren als iets niet goed gaat. Of ik geef het ze van te voren aan: joh let daar en daar op   

  vandaag. Dan zal ik op verschillende momenten van de dag complimenten geven daar waar  

  het goed gaat of aangeven wat er is gebeurd en hoe ik het liever had gezien”.  

Deze coach richt zich vooral op feedback en complimenten. Het volgende citaat geeft aan dat de 

coach de medewerker inzicht wil geven door het stellen van vragen:  

  “Vanuit het hoofdkantoor krijgt ze dus te horen: we hebben een tuinweek en dan zeg ik tegen  

  haar wat wil je daar mee gaan doen. En dan komt ze mondjesmaat naar me toe met ik wil  

  graag planten buiten hebben. Dan zeg ik hoe heb je dat in gedachten en dan laat ik haar daar  

  weer over nadenken. Ik wil graag een actieplan. Eigenlijk komt het allemaal wel uit haar zelf  

  maar je moet dingetjes aangeven. Eigenlijk geeft ze zelf uiteindelijk aan hoe ze het wil”.  

Daadwerkelijk gedrag 

De video-opnames van de coachmomenten zijn gescoord op interventies die de coach pleegt. Een 

uitgebreid overzicht van de analyse per coachrelatie is bijgevoegd in bijlage 7. De meeste 

overeenstemming van de vijf coaches bevond zich in de volgende interventies: het geven van advies, 

het geven van oplossingen, het geven voorbeelden, het stellen van vragen om inzicht te krijgen in 

(werk)handeling en het duiden op mogelijkheden.  

In grafiek 1 zijn de gemiddelde percentages over de drie meetmomenten weergegeven. De 

interventies „het geven van advies‟ en „het stellen van inzichtvragen‟ hebben bij daadwerkelijk gedrag 

de meeste overeenstemming. Coachrelatie twee heeft bij de inzichtvragen het minst gescoord. Deze 

coachrelatie scoorde echter hoog op reflectievragen. De coachgesprekken richtten zich op 

persoonlijke ontwikkeling. De inhoud van deze coachgesprekken waren op de persoonlijke 

vaardigheden van de medewerker gericht. De overige coachrelaties waren gericht op 

werkhandelingen en vaardigheden van de medewerkers. Dit kan een verklaring zijn voor de 
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resultaten. Er is in de grafiek geen samenhang te vinden tussen de interventies van dezelfde coach 

aan de verschillende medewerkers.  

 

 

Overeenstemming 

De interventies die gemeten zijn bij het daadwerkelijke gedrag van de coach kwamen gemiddeld 

genomen eenmaal overeen met de interventies die de coach heeft genoemd bij zijn intentie. Dit betreft 

de in interventie „het stellen van vragen om inzicht te krijgen in (werk)handeling‟. De overige 

interventies die genoemd zijn bij de intentie zijn niet terug te zien in het daadwerkelijk gedrag.  

Samenvattend, kan er gesteld worden dat de intentie en daadwerkelijke gedrag in werkelijkheid niet 

overeen komen.

Grafiek 1: Meest voorkomende interventies 
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4.2 Effectief coachgedrag ervaren door de coach 

De volgende deelvraag wordt beantwoord: „In hoeverre wordt het daadwerkelijke coachgedrag door 

de coach als effectief ervaren?‟.  

 

Het coachgedrag wordt door vijf coaches als effectief beschouwd. Drie coaches geven aan het 

coachgedrag als matig effectief te ervaren. Eén coach ervaart het als niet effectief.  

  Het coachgedrag wat als effectief is ervaren door de vijf coaches was enerzijds het geven van 

feedback, het complimenteren en confronteren. Anderzijds het creëren van inzicht en bewustwording 

door het stellen van reflectievragen en vragen om inzicht te krijgen in het (werk)handeling van de 

medewerker. Echter, het daadwerkelijke gedrag liet de volgende interventies zien: geven van 

voorbeelden, geven van advies, het stellen van inzichtvragen, duiden op mogelijkheden en het geven 

van oplossingen. De overeenstemming tussen wat als effectief werd ervaren en het daadwerkelijk 

gedrag is alleen de interventie „het stellen van inzichtvragen‟.  

  De mate van effectiviteit door de coaches is gemeten in dit onderzoek door enerzijds de 

doelen die wel of niet behaald zijn. Anderzijds hoe de coaches het coachgedrag en de coachrelatie 

hebben ervaren. Wanneer doelen niet zijn behaald wijt de coach dit aan tijdgebrek. De coaches geven 

hierbij aan dat er een minimaal effect is en/of verandering op de werkvloer. Wanneer de doelstelling 

niet of gedeeltelijk behaald is, vraagt de coach zich veelal af wat er fout is gegaan en wat hij de 

volgende keer anders kan doen. Deze coaches geven aan hun gedrag te veranderen door: het geven 

van meer structuur, meer feedback en complimenten op de werkvloer, de medewerkers eerder los te 

laten en het geven van minder advies. Eén coach benoemt dit als volgt: “maar ik had haar zelf mee 

kunnen nemen. Niet zozeer aan het handje maar wel korter er op. Dit doe je goed en dit doe je niet 

goed.” De coaches die aangeven dat de doelstellingen niet of gedeeltelijk zijn behaald benoemen 

veelal hetzelfde coachgedrag als in hun intentie namelijk het stellen van een vraag om inzicht te 

krijgen in de (werk)handeling van de medewerker, het geven van feedback op of complimenten, 

confronteren en uitleggen”.  

  Wanneer de coaches aangeven de doelstellingen wel te hebben behaald, zijn ze tevreden 

over de ontwikkeling van de medewerker. Bij deze coaches kwam het ervaren effectieve coachgedrag 

gedeeltelijk overeen met het daadwerkelijke gedrag, namelijk het geven van praktijkvoorbeelden, het 

stellen van (inzicht)vragen, het geven van oplossingen en het geven van advies. Eén coach beschrijft 

zijn gedrag als het stellen van vragen en het geven van advies als volgt: “Dus ik ga haar eerst vragen 

hoe denk je er over, denk je er over na en dan krijg je vanzelf ja zus en zo of nee dat weet ik niet. Dan 

ga ik het uitleggen”. 

Samenvattend kan het volgende gesteld worden. Het coachgedrag dat als effectief is ervaren door de 

vijf coaches is enerzijds het geven van feedback en complimenten en confronteren en anderzijds het 

creëren van inzicht en bewustwording. Het laatste werd bereikt door het stellen van reflectievragen en 

inzichtvragen ten aanzien van de (werk)handeling van de medewerker. 
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4.3 Effectief coachgedrag ervaren door de medewerker 

De volgende deelvraag wordt beantwoord:‟In hoeverre wordt het daadwerkelijke coachgedrag door de 

gecoachte als effectief ervaren?‟.  

Het coachgedrag van de coaches werd door vier medewerkers als effectief beschouwd, door vier 

medewerkers als matig effectief en van één medewerker is het onbekend. Het effectief ervaren 

coachgedrag was: uitleggen, voorbeelden geven, het geven van hints, duiden op mogelijkheden, het 

geven van feedback en complimenten, stellen van vragen, het geven van advies en het geven van 

vrijheid en verantwoordelijkheid. Eén medewerker geeft aan dat zij het gedrag van de coach als prettig 

ervaart doordat: “Hij zegt het als je iets goed doet maar hij zegt het ook als je iets slecht doet. Ik vind 

het niet erg al iemand zegt dat je beter moet gaan doen”. Een andere medewerker geeft het volgende 

aan bij effectief coachgedrag: “Nou wat ik net als zei hij geeft mij verantwoordelijkheid. Dat is ook 

omdat hij er vertrouwen in heeft dat het goed komt. Dat hij niet de hele tijd zit mee te kijken en dat hij 

mij daar vrij in laat”. 

  Het daadwerkelijke gedrag van de coaches liet de volgende interventies zien: geven van 

voorbeelden, geven van advies, het stellen van inzichtvragen, duiden op mogelijkheden en het geven 

van oplossingen. De overeenstemming tussen de ervaring van de gecoachte en het daadwerkelijk 

gedrag van de coaches zijn de volgende interventies: het stellen van inzichtvragen, duiden op 

mogelijkheden, geven van voorbeelden en het geven van advies. De interventie die de coaches wel 

liet zien bij het daadwerkelijk gedrag maar niet als effectief werd ervaren, is het geven van 

oplossingen.  

  De mate van effectiviteit is in dit onderzoek gemeten door de tevredenheid van de 

medewerkers over hun coach en hun rol in het behalen van de doelstellingen. Wanneer de 

doelstelling niet of gedeeltelijk behaald is, wijt de medewerker dit aan tijd, te laag gestelde doelen, zijn 

eigen gedrag (niet actief) en de rol van de coach. Bij dit laatste liet de coach de medewerkers te 

weinig werkzaamheden zelf doen. Wanneer de doelstelling is behaald was er een duidelijke 

verandering zichtbaar bij de medewerker. Dit kan zijn in zijn gedrag maar ook in zijn bewustzijn over 

het gedrag. De relatie tussen de coach en medewerker werd bij deze medewerkers als zeer positief 

ervaren.    

Samenvattend kan het volgende gesteld worden. Het coachgedrag dat als effectief wordt beschouwd 

door de medewerkers is uitleggen, voorbeelden geven, het geven van hints en duiden op 

mogelijkheden, het geven van feedback en complimenten, stellen van vragen, het geven van advies, 

het geven van vrijheid en het geven van verantwoordelijkheid. 
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4.4 Overeenstemming effectiviteit  

De overeenstemming tussen de coaches en de medewerkers is grotendeels gelijk. In vijf van de 

negen coachrelaties ervaren de coaches het coachgedrag als effectief. In drie coachrelaties ervaren 

de coaches het coachgedrag als matig effectief. In één van de negen coachrelaties ervaart de coach 

het coachgedrag als niet effectief. Vier van de negen medewerkers ervaren het coachgedrag als 

effectief. Vier medewerkers ervaren het coachgedrag als matig effectief. Bij één medewerker is de 

ervaren effectiviteit onbekend.  

Effectief 

 Coachrelaties waarin zowel de medeweker als de coach het coachgedrag als effectief ervaren komen 

met elkaar overeen doordat, doelen zijn behaald en zij er een goed gevoel aan over hebben 

gehouden. Daarnaast was de medewerker veelal gemotiveerd om met de doelen aan de slag te gaan.   

  Een opmerkelijke bevinding is bij een coachrelatie waar de doelstellingen niet behaald zijn, 

maar het coachgedrag wel als effectief wordt beschouwd. Bij deze medewerker heeft de coach wel 

getwijfeld of hij juist directiever moest zijn of meer moest loslaten. De medewerker geeft aan het 

prettig te vinden dat de coach hem vrijlaat en verantwoordelijkheid geeft. Om de doelstellingen te 

bereiken zou het wel effectiever kunnen zijn als de coach de medewerker meer feedback zou geven 

(aldus de coach) en de medewerker aan de coach aangeeft wat hij wil leren (aldus de medewerker).   

 

Matig effectief   

Bij één coachrelatie waar door zowel de medewerkers als de coach het coachgedrag als matig 

effectief werd beschouwd zijn de doelen matig behaald. Eén medewerker geeft aan dat de coach de 

laatste week voordat zijn doel behaald moest zijn, zelf de medewerker ging helpen om het terrein 

netjes te maken. De coach geeft aan niet tijdig feedback gegeven te hebben aan de medewerker over 

zijn werkwijze. Dit kan er voor gezorgd hebben dat beiden niet tevreden zijn over het eindresultaat. In 

één coachrelatie zijn de verwachtingen en doelstellingen niet naar elkaar uitgesproken. Doordat de 

coach en medewerker de doelen niet samen hebben besproken hebben ze er ook niet samen naar 

toe kunnen werken. 

 

Geen overeenstemming   

Eén coachrelatie heeft geen overeenstemming in de mate van effectief coachgedrag. De 

doelstellingen zijn volgens de coach en medewerker behaald. Uit het interview met de medewerker 

blijkt dat zij meer leert door werkzaamheden zelf uit te voeren en verantwoordelijkheid te krijgen. De 

medewerker had eerder in het proces meer verantwoordelijkheid willen krijgen. De scores van de 

interventies bevestigen de werkwijze van de coach zoals beschreven door medewerker.  

 

Samenvattend kan het volgende gesteld worden. Bij drie van de vier relaties die als effectief worden 

beschouwd stelt de coach vragen om inzicht te krijgen in de (werk)handeling en stelt hij vragen ter 

reflectie. Bij coachrelaties die niet als effectief worden beschouwd ontbreekt: het stellen van doelen, 

het bespreken van doelen, het geven van feedback en  het gelijkmatig geven van 

verantwoordelijkheid. 
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4.5 Verandering in coachgedrag 

De volgende deelvraag wordt beantwoord: „In hoeverre verandert het coachgedrag zich in de loop van 

de periode?‟. De veranderingen in het coachgedrag zijn geanalyseerd uit de grafieken (zie bijlage7). 

De meest voorkomende en opmerkelijke interventies zijn in deze grafieken per coachrelatie 

opgenomen. Er zijn vier verschillende typeringen beschouwd namelijk: constant, redelijk constant, 

grillig en abrupte omschakeling. De veranderingen in het gedrag van de coach worden per typering 

beschreven.  

Constant 

Er zijn vier van de negen coachrelaties als constant beschouwd. Deze coachrelaties betreffen drie 

verschillende coaches. Eén coach heeft bij zijn beide medewerkers constant coachgedrag laten zien 

(coachrelatie vier en vijf). De meeste overeenstemming bevindt zich in coachrelaties twee, vier en 

zeven. Deze coaches scoren constant op de volgende twee interventies: het stellen van 

reflectievragen en het geven van oplossingen. Bij coachrelatie twee en vier komt het coachgedrag 

gericht op het stellen van reflectievragen overeen met de intentie van de coach. De coach van 

coachrelatie zeven heeft bij de intentie aangegeven oplossingen te willen geven. De coach geeft  

constant oplossingen, in verhouding zijn dit er echter niet veel. 

  Coachrelatie vier en vijf hebben dezelfde coach en de coach intervenieert constant bij beide 

medewerkers met het geven van complimenten en duiden op mogelijkheden. De coach verschilt 

echter wel van interventies bij beide medewerkers. De coach geeft bij coachrelatie vier vooral 

oplossingen en stelt reflectievragen. Terwijl de coach bij coachrelatie vijf daarnaast ook advies geeft, 

inzichtvragen stelt en hints geeft. Opmerkelijk is dat de coach deze interventies van coachrelatie vijf 

grillig inzet bij coachrelatie vier. De coach beheerst de interventies en zet deze bewust al dan niet 

onbewust in bij een andere coachrelatie. De coach geeft bij coachrelatie vier en vijf in toenemende 

mate feedback.  

  Bij coachrelatie twee en vijf zit er een overlap in het geven van advies. Bij coachrelatie vijf 

neemt het geven van advies toe. De medewerker geeft aan dat de coach haar laat leren door haar zelf 

te laten ervaren en vervolgens advies te geven:  

   “Eigenlijk zelf laten zien, dus eigenlijk van te voren heeft de coach niet veel gezegd over de  

  planning maar hij heeft achteraf gevraagd wat vond je er nu zelf van? Niet meteen het zelf  

  voorschieten maar zelf laten ervaren van hoe heb ik het meegemaakt“.   

Bij coachrelatie vier en zeven laten de coaches grillig empathie zien. Bij coachrelatie vier neemt de 

empathie af en bij coachrelatie zeven neemt de empathie toe. De coach bij coachrelatie zeven geeft 

bij het eerste interview aan dat hij de medewerker bemoedigend en sturend wil coachen: “Bij haar zou 

het meer bemoedigend zijn van „doe het nou of doe het nou zo‟. (..) Ik verwacht dat ze meer 

zelfvertrouwen krijgt en met de omgeving vertrouwt raakt”. Achteraf geeft de coach aan dat het 

mogelijk meer effectiever was geweest wanneer hij meer feedback had gegeven en meer 

confronterend zou zijn. De coach van coachrelatie vier laat deze verandering zien in de loop van de 

periode. De coach laat minder empathie zien gedurende de momenten en geeft meer feedback.  
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Redelijk constant  

 Het coachgedrag van coachrelatie negen is bij de analyse als redelijk constant beschouwd. De coach 

stelt tijdens het eerste meetmoment vragen om inzicht te krijgen in zijn (werk)handeling en geeft 

advies. De frequenties van de interventie „het stellen van vragen om inzicht te krijgen in de 

werkhandeling‟ is bij het tweede meetmoment in hoge mate gestegen. De coach geeft ook meer 

voorbeelden. Tijdens het derde coachmoment geeft de coach vooral oplossingen en stelt vragen om 

inzicht te krijgen in de medewerker zijn (werk)handeling. Opmerkelijk in de verandering van de coach 

is dat hij meer oplossingen geeft en actiepunten concreet maakt. Dit kan mogelijk te maken hebben 

met het naderende einde van de meetmomenten en de niet matig ervaren effectiviteit. De coach stuurt 

de medewerker in dit gesprek directief aan. De coach geeft zijn twijfel over de juiste aanpak aan in het 

laatste interview: “Bij medewerker b heb ik mij misschien wel is afgevraagd of ik het wel op de juiste 

manier aanpak. Moet ik directiever zijn, kwetsende moet ik hem meer vrij laten of corrigeren?”. 

Abrupte omschakeling 

 Het coachgedrag van coachrelatie zes is bij de analyse als abrupte omschakeling getypeerd. Uit de 

score blijkt dat er in de interventies van de coach ineens een grote verandering plaats heeft gevonden. 

Tijdens de eerste twee meetmomenten geeft de coach veelal adviezen en oplossingen. Opmerkelijk in 

de verandering van het coachgedrag van de coach is, dat hij tijdens het derde coachmoment minder 

adviezen geeft. De coach stuurt meer aan op reflectie, stelt veelal vragen om inzicht te krijgen in het 

(werk)handeling van de medewerker en geeft meer hints. Het stellen van inzichtvragen kom bij deze 

coach overeen met zijn intentie. De coach geeft aan bij deze medewerker juist inzicht te willen 

creëren: “ Bij haar is het zeg maar meer prikkelend zodat ze zeg maar meer uit zichzelf gaat doen en 

inzicht krijgt in dingen”.  De overige interventies komen echter niet overeen. De coach heeft nog een 

medewerker gecoacht. De coach geeft aan anders te coachen bij de beide medewerkers:  

  “Bij medewerker a is het zeg maar meer prikkelend zodat ze zeg maar meer uit zichzelf gaat  

  doen  en inzicht krijgt in dingen. Bij medewerker b zou het juist meer bemoedigend zijn van:  

  doet het nou zo, doe het nou zo of doe het nou zo. (..)Medewerker a coachen is anders dan  

   medewerker b coachen”.  

Terwijl de coach aangeeft bij de medewerker in coachrelatie zes inzicht te willen creëren geeft hij veel 

oplossingen en advies. De coach stelt daarentegen minder inzicht en reflectievragen. Bij medewerker 

b (coachrelatie zeven) stelt de coach veel inzichtvragen en reflectievragen.  

 

Grillig 

Er zijn drie van de negen coachrelaties als grillig beschouwd. Het zijn drie verschillende coaches. Het 

gedrag van de coaches van coachrelaties één en drie is grillig bij de interventie „het geven van 

complimenten‟. Coach drie geeft voornamelijk complimenten tijdens het eerste meetmoment. Het 

eerste moment bestond uit een rollenspel met een checklist waar de coach op moest letten. De coach 

heeft tijdens de evaluatie van het rollenspel de punten van het scoreformulier een voor een 

behandeld. De punten waarop de medewerker goed scoorde benoemt de coach en waarop zij minder 

scoort benoemt de coach ook. Daardoor is de score op complimenten en feedback hoog.   

Coach één geeft de complimenten tijdens het laatste meetmoment. De coach bespreekt tijdens dit 
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meetmoment win welke mate de doelstellingen zijn behaald. Mogelijk is dit de oorzaak van de 

complimenten. De coach laat de dezelfde opbouw zien als bij coachrelatie twee wat betreft 

complimenten. Tijdens het laatste meetmoment geeft hij enkele complimenten terwijl hier tijdens het 

eerste en tweede meetmoment geen sprake van was. Beide medewerkers geven aan dat de coach 

voor effectiever coachgedrag meer complimenten zou kunnen geven. De coach geeft dit zelf ook aan 

als leerpunt:  

  “Waar ik wel op moet letten is dat ik de verwachtingen te hoog stel (…) Ik kan ook niet alles  

  verwachten van hen. Ook als het goed gaat moet ik wel complimenten geven. Het gevaar  

  bestaat om te zeggen wanneer het niet goed gaat en niets te zeggen als het wel goed gaat”.   

De doelstellingen bij coachrelatie één zijn niet behaald. De coach geeft aan de volgende keer eerder 

in te grijpen: “De volgende keer zou ik bij medewerker a iets eerder in gegrepen hebben” en “Ik had 

het nu betrekkelijk open gelaten; over drie weken is het klaar. Nou de volgende opdracht ga ik gewoon 

tegen hem zeggen; zet het in stapjes op papier”.  

  Bij zowel coachrelatie één, drie als acht is er een grote wisseling in stellen van inzichtvragen 

of reflectievragen. Wanneer er veel vragen worden gesteld door de coach, geeft hij minder 

oplossingen. De interventie die gedurende drie momenten stabiel aanwezig is geweest bij deze drie 

coachrelaties is het geven van advies.  

 

4.6 Samenvatting deelvragen 

1. In hoeverre is er een relatie tussen de intentie van de coach en het daadwerkelijke coachgedrag? 

De intentie van de coaches wat betreft hun coachgedrag bestond uit het geven van feedback, het 

geven van complimenten, het stellen van reflectievragen en het stellen van inzichtvragen Het 

daadwerkelijke gedrag liet echter de volgende interventies zien: geven van voorbeelden, geven van 

advies, het stellen van inzichtvragen, duiden op mogelijkheden en het geven van oplossingen. De 

interventies die de coaches noemden bij hun intentie kwamen matig overeen met hun daadwerkelijke 

gedrag. De interventie die wel overeen kwam met de intentie en het daadwerkelijke gedrag van de 

coaches is het stellen van vragen om inzicht te krijgen in de (werk)handeling. 

 

2. In hoeverre wordt het daadwerkelijke coachgedrag door de coach als effectief ervaren? 

Het coachgedrag dat als effectief is ervaren door de vijf coaches was enerzijds het geven van 

feedback en complimenten en confronteren en anderzijds het creëren van inzicht en bewustwording. 

Het laatste werd bereikt door het stellen van reflectievragen en inzichtvragen ten aanzien van de 

(werk)handeling van de medewerker. 

3. In hoeverre wordt het daadwerkelijke coachgedrag door de gecoachte als effectief ervaren? 

Het coachgedrag dat als effectief is beschouwd door de medewerker is uitleggen, voorbeelden geven, 

het geven van hints en duiden op mogelijkheden, het geven van feedback en complimenten, stellen 

van vragen, het geven van advies, het geven van vrijheid en het geven van verantwoordelijkheid. 
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4. In hoeverre verandert het coachgedrag zich in de loop van de periode? 

Binnen de negen coachrelaties zijn er verschillende typeringen toegekend aan de veranderingen van 

het coachgedrag. Dit uitte zich in de volgende typeringen: constant, redelijk constant en abrupte 

omschakeling. Wanneer coachgedrag effectief wordt ervaren heeft geen zichtbaar verband met de 

soort typering. 

Met het beantwoorden van deze deelvragen kan de hoofdvraag voorwaardelijk beantwoord worden. 

De volgende vraag is gesteld: Wanneer is coachgedrag effectief? 

 Intentie en daadwerkelijke gedrag komen in beleving en werkelijkheid niet overeen. 

  Effectief coachgedrag is volgens medewerker en coach: het geven van feedback, het geven 

van complimenten, het stellen van reflectievragen en het stellen van vragen om inzicht te 

krijgen in de (werk)handeling van de medewerker. 

 Bij drie van de vier relaties die als effectief worden beschouwd stelt de coach vragen om 

inzicht te krijgen in de (werk)handeling en stelt hij vragen ter reflectie.  

 Bij coachrelaties die niet als effectief worden beschouwd ontbreekt: het stellen van doelen, het 

bespreken van doelen, het geven van feedback en het gelijkmatig geven van 

verantwoordelijkheid.  

 Coachgedrag kan in minder en meerdere mate veranderen. Dit uitte zich in de volgende 

typeringen: constant, redelijk constant en abrupte omschakeling. Wanneer coachgedrag 

effectief wordt ervaren heeft geen zichtbaar verband met de soort typering.  
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5. Conclusie 

De volgende hoofdvraag staat in dit onderzoek centraal:  

“Wanneer is coachgedrag effectief?” 

De hoofdvraag kan aan de hand van zeven conclusies beantwoord worden.    

1) De intentie van de coach omtrent interventies kan mogelijk effectief coachgedrag signaleren in 

een relatie. 

In de meeste gevallen hing het grootste gedeelte van de intentie van de coaches niet samen met het 

daadwerkelijke gedrag. Bij de vier coaches één interventie, bij één coach geen enkele en bij vier 

coaches twee interventies. De interventie die wel overeen kwam met de intentie en het daadwerkelijke 

gedrag van de coaches is het stellen van vragen om inzicht te krijgen in de (werk)handeling.   

  Een opmerkelijke conclusie is dat de effectieve interventies die de medewerkers benoemen 

meer overeenkomen met het daadwerkelijke coachgedrag van de coaches. dan dat de coaches zelf 

aangeven. Bij de coaches komt er één interventie overeen en bij de medewerkers komen er vier 

interventies overeen. De meeste coaches wilden de interventies die effectief zijn gebleken wel 

uitvoeren. De medewerkers geven in grote mate aan dat de interventies die de coaches daadwerkelijk 

uitvoeren als effectief worden ervaren. Wanneer de coaches ook de interventies uit voeren die zij 

hebben uitgesproken bij de intentie zal dit mogelijk als effectief worden ervaren door de medewerkers. 

De interventie feedback geven wordt bijvoorbeeld veel genoemd maar in mindere mate echt gebruikt. 

In coachrelatie één, vier en negen zou dit wel kunnen zorgen voor meer effectiviteit. Het (werk)gedrag 

van de medewerker wordt namelijk besproken waardoor de medewerkers concreet punten hebben om 

aan te werken.  

         De meeste coaches waren zeker van hun kwaliteiten op het specifieke coachgedrag wat zij 

wilden uitvoeren. De coaches hebben ongeveer een gelijk aantal interventies in hun daadwerkelijke 

gedrag dat overeenkomt met hun intentie. De algemene regel uit de theorie van gepland gedrag is is 

bij deze coaches niet uitgekomen: hoe positiever de attitude en de subjectieve norm met waardering 

voor het gedrag en hoe groter de waargenomen controle over het gedrag, hoe sterker de intentie van 

een individu zal zijn om het gedrag uit te voeren. De coaches gaven aan bij hun intentie andere 

interventies te plegen dan dat zij daadwerkelijk hebben gedaan. Slechts een enkele coach geeft bij het 

laatste interview aan bewust te zijn van ontbrekende interventies in zijn of haar coachgedrag. De 

meeste coaches worden wel aan het denken gezet maar scharen zichzelf onder „onbewust bekwaam‟ 

ondanks de minimale overeenstemming tussen de intentie en het daadwerkelijke gedrag. Ofwel het 

vierde stadium, onbewust onbekwaam van Maslov waarbij de deskundigheid van de coach een 

automatisme is (Anissimov, 2008).  

2) Het stellen en bespreken van realistische en uitdagende doelen  

De doelstellingen die vooraf zijn gesteld zijn binnen vijf coachrelaties behaald. De mate waarin 

coachgedrag als effectief werd beschouwd is vrijwel altijd gelijk in de coachrelaties. Elke medewerker 
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heeft doelstellingen voor zichzelf gesteld en elke coach heeft dit voor de medewerker gedaan. Het 

waarderend en oplossingsgericht werken beschrijft welke interventies belangrijk zijn bij het stellen van 

doelen. Oplossingsgericht werken betekent dat de coach zich richt op de oplossing door middel van 

concrete doelen te ontwikkelen, positief naar de situatie tot nu toe kijken (wat is er al wel?), te 

onderzoeken wat er werkt, kleine stappen te zetten (in plaats van één grote sprong) en een goede 

relatie met de lerende te ontwikkelen die gebaseerd is op samenwerking en onderling respect 

(Tjepkema & Verheijen, 2009). De coaches hebben waarderende en oplossingsgerichte interventies in 

hun daadwerkelijke gedrag niet (in grote mate) laten zien. In het daadwerkelijke gedrag kwam wel 

naar voren dat de coaches veel oplossingen geven. Dit is echter iets anders dan oplossingsgericht 

werken, waarbij de oplossing niet expliciet gepresenteerd wordt. De coachrelaties die als effectief 

werden beschouwd ervaren hun coach relatie als goed. De coaches en medewerkers hebben 

onderling respect en staan naast elkaar. Daarnaast zijn er binnen de effectieve coachrelaties concrete 

doelen vastgesteld.  

  Bij coachrelaties één en drie ontbrak het aan realistische en uitdagende doelen. Bij deze 

coachrelaties is het coachgedrag als matig effectief beschouwd. Wanneer zij wel uitdagende en 

realistische doelen zouden stellen zou dit positief invloed kunnen hebben op de effectiviteit van de 

coachrelatie. Bij coachrelatie één was de doelstelling achteraf gezien te weinig uitdagend waardoor de 

medewerker niet gemotiveerd was om er actief aan te werken. De medewerker van coachrelatie drie 

heeft zelf wel een uitdagend doel gesteld. De coach en de medewerker hebben de doelstellingen voor 

de medewerker echter niet duidelijk besproken. Wanneer de coach en medewerker samen een doel 

hadden gesteld was hun effectiviteit mogelijk hoger geweest.  

3) Het (tijdig) geven van feedback en complimenten 

Het coachgedrag dat als effectief is ervaren door de coaches en de medewerkers is het geven van 

feedback en complimenten en confronteren. Het scoreformulier bevatte interventies gericht op positief 

en oplossingsgericht werken. Behalve complimenten zijn deze interventies weinig gescoord. 

Oplossingsgericht en positief werken is en bepaalde werkwijze waar je vanuit kan coachen (Tjepkema 

& Verheijen, 2009). Van oudsher zijn de meeste mensen gewend om te letten op vaardigheden die 

niet goed worden uitgevoerd. Het vereist een nieuwe werkwijze om vanuit de krachten van de 

gecoachte te werken en daar moet men zich van bewust worden. Vooral het geven van complimenten 

wordt regelmatig als gemis ervaren door de medewerkers. De medewerkers die complimenten 

ontvangen geven aan dat zij dit als effectief gedrag ervaren. In enkele relaties kwamen er relatief 

gezien wel degelijk complimenten voor. Dat deze niet als veel voorkomende interventies er uit is 

gekomen kan ook voortkomen uit de duur van de gesprekken. Wanneer een gesprek 30 minuten 

duurt, moet een coach veel complimenten geven wil het een hoog percentage scoren.  

  Het geven van feedback komt voor bij de coachfactor van de theorie van Jonassen (1999). 

Namelijk, bij coachen wordt de lerende gemotiveerd, gestimuleerd om te reflecteren en krijgt de 

lerende feedback en advies. Bij het geven van feedback is het aanreiken van tools of het maken van 

een stappenplan belangrijk (Van den Boogert, 2006). Bij twee van de negen coachrelaties kwam dit 

stappenplan voor. Bij de eerste coachrelatie gaf de coach aan dat het handig is om een stappenplan 
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te maken bij de gestelde opdracht. De medewerker heeft dit stappenplan niet gemaakt en vindt dit 

achteraf gezien ook niet relevant. De opdracht was te klein voor een stappenplan en alleen dingen 

opschrijven helpt voor deze opdracht al voldoende. Wanneer de opdracht meer uitdagend was 

geweest zou de medewerker het wel effectief vinden. In coachrelatie vier heeft de medewerker zelf 

een stappenplan opgezet en zij heeft deze besproken met haar coach. Achteraf heeft zij dit als 

leerzaam beschouwd. Wanneer zij nog een keer een soortgelijke opdracht moet uitvoeren kan zij nu 

gemakkelijk het stappenplan erbij pakken. Of een stappenplan of tool als effectief wordt ervaren hangt 

enerzijds af van hoe bruikbaar de tool is en anderzijds of de medewerker gemotiveerd is om met de 

opdracht aan de slag te gaan.  

 Het geven van feedback en complimenten kan effectief zijn gedurende het leerproces om zo 

vroegtijdig in te grijpen en/of bij te sturen. Bij coachrelatie één zijn de doelstellingen minimaal behaald. 

De intentie van een coach was onder andere het geven van feedback en het stellen van 

reflectievragen. In het daadwerkelijke gedrag kwam dit minimaal naar voren. Wanneer de coach 

eerder had ingegrepen in de werkwijze van de medewerker was het coachgedrag mogelijk wel als 

effectief ervaren. De coach heeft de medewerker nu in de laatste week geholpen om het doel te 

behalen door zelf mee te werken. Hierdoor heeft de medewerker niet de consequenties gezien van 

zijn werkwijze. De coach had de medewerker bij kunnen sturen door feedback te geven op wat er niet 

goed gaat en complimenten te geven op wat er al wel goed gaat. In coachrelatie negen vinden zowel 

de coach als de medewerker dat de doelen niet zijn behaald. De coach geeft aan dat hij twijfelt over 

zijn aanpak. De intentie van de coach was om de medewerker feedback en complimenten te geven. 

Dit heeft hij echter niet gedaan. De coach geeft aan een gelijkwaardige relatie te hebben en hij vindt 

het lastig om zijn houding daarin vorm te geven. Mogelijk zou het geven van feedback en 

complimenten effectief gedrag zijn om de medewerker te laten leren. Door complimenten te geven 

weet de medewerker wat wel goed gaat en door feedback te geven weet de medewerker waaraan hij 

kan werken. Hierdoor kunnen de coach en medewerker samen concrete doelen stellen.  

 

4) Het stellen van vragen ter reflectie en vragen om inzicht te krijgen in (werk)handeling 

Het coachgedrag wat als effectief is ervaren door de negen medewerkers was tweeledig. Ten eerste 

wanneer de coach vragen stelt om je na te laten denken. Daarbij is het geven van hints effectief om 

het denk- en leerproces te ondersteunen. Anderzijds het creëren van inzichten en bewustwording door 

het stellen van reflectievragen en vragen om inzicht te krijgen in de (werk)handeling van de 

medewerker. Dit komt overeen bij de coachfactor van de theorie van Jonassen (1999). Namelijk, bij 

coachen wordt de lerende gemotiveerd, gestimuleerd om te reflecteren en krijgt de lerende feedback 

en advies. Van den Boogert (2006) noemt bij vaardigheden die een opleider hoort te bezitten onder 

andere het communicatief vermogen met als kenmerk het open staan voor anderen. Dit is de basis 

van het begeleiden. Op die basis steunen gesprek- en coachvaardigheden, zoals het structureren van 

een gesprek, het stellen van vragen die aanzetten tot leren en het geven van feedback. De gesprek- 

en coachvaardigheden zoals hier genoemd zijn terug te vinden in wat de coaches en medewerkers als 

effectief ervaren. Vooral het stellen van vragen die aanzetten tot leren en het geven van feedback. 
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Deze interventies worden door zowel coach als medewerker als effectief ervaren.   

  Een kritisch punt tijdens het onderzoek blijkt het tijd nemen voor de ontwikkeling en 

begeleiding van de medewerker. Medewerkers en coaches geven aan elke week even bij elkaar te 

willen zitten. Volgens Howell, Toohey en Davidson (2001) is het voor een coach belangrijk om 

zorgvuldige instructies te geven, tijd te nemen om de lerende het correct voor te doen, de lerende tijd 

te geven om nieuwe vaardigheden te oefenen en om vragen te stellen die nagaan of de lerende het 

heeft begrepen. Een goede werkplekcoach moet geïnteresseerd zijn in de persoonlijke ontwikkeling 

van de lerende, goed communiceren met de lerende, feedback geven aan de lerende, voortgang 

bespreken met de lerende en de werkplekcoach moet een rolmodel zijn. De coachende aanpak 

beschrijft Van den Boogert (2006) als het gericht zijn op de bevordering van zelfsturing van de 

lerende. De coach dient zich gelijkwaardig op te stellen, de lerende te observeren, naar hem te 

luisteren en met hem te praten.. Voor deze opstelling was er bij de coaches in dit onderzoek vrijwel 

geen tijd en er werd geen tijd voor gemaakt. De coaches gaven wel aan meer te willen observeren en 

consequent tijd in te plannen. Ook enkele medewerkers gaven dit aan als gebrek in hen coachrelatie. 

Het is lastig voor de organisaties om leren de plek te geven die het nodig heeft, omdat productiviteit 

en omzet op de eerste plek staan. Er zal eerder tijd voor vrijgemaakt worden, wanneer men zich 

bewust is van de winst van opleiden. De effectiviteit zal vergroot worden, door tijd te investeren in het 

coachen van medewerkers. Niet alleen tijd heeft invloed op de coach maar ook een empathische 

houding kan een rol spelen. Bij coachrelatie zeven fluctueren empathie en het stellen van 

reflectievragen vanuit de coach gelijkmatig met open gedrag van de medewerker. De empathische 

houding van de coach is mogelijk van invloed op het reflectiegedrag van de medewerker. 

  Het stellen van inzichtvragen scoorden bij enkele coaches hoog doordat zij een hulpmiddel 

hadden. Bij de coach van coachrelatie drie bestond het eerste moment uit een rollenspel met een 

checklist waar de coach op moest letten. Het rollenspel geeft de coach de mogelijkheid om te weten te 

komen in hoeverre de medewerker voldoende kennis en vaardigheden beschikt. De coach werd 

hierdoor in haar klantrol gestimuleerd om vragen te stellen. Tijdens de momenten die de coach zelf 

moest inkleden was deze interventie weinig tot niet aanwezig. De coach heeft hierdoor alleen de kans 

om via een tool het leerproces van de medewerker te volgen. De effectiviteit van deze relatie was 

matig. Mogelijk zou het effectief zijn als de coach meer vragen zou stellen ter reflectie/inzicht om er zo 

achter te komen wat de medewerker wil leren en waar ze nu in haar proces staat.  Dit proces laat 

coachrelatie vijf zien. De coach stelt de medewerker inzichtvragen, geeft hints, duidt op mogelijkheden 

en geeft complimenten. Gedurende het proces geeft hij meer feedback en advies. De medewerker 

heeft op deze manier de vrijheid om zijn eigen weg te gaan zonder losgelaten te worden.  

5) Het gelijkmatig geven van verantwoordelijkheid 

Medewerkers ervaren coachgedrag als prettig wanneer de coach zelf taken laat uitvoeren zodat zij 

zelfstandig en verantwoordelijk kunnen werken. Dit laatste komt overeen met de theorie van Jonassen 

(1999) gericht op scaffolding. Bij scaffolding wordt er steeds meer verwacht van een lerende, doordat 

bijvoorbeeld een taak moeilijker wordt, de taak steeds wordt hergeformuleerd of door het aanbieden 

van verschillende vormen van assessment. Zowel de coaches als de medewerkers noemen niet de 
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factor modelleren van Jonassen (1999). Bij modelleren toont een expert op welke manier hij het 

probleem aanpakt en oplost. Deze interventie is over het algemeen niet veel naar voren gekomen. Het 

voordoen vindt echter wel plaats bij korte handelingen op bijvoorbeeld de computer. Mogelijk door de 

korte handelingen zijn de medewerkers en coaches zich hiervan niet bewust. 

  De medewerker van coachrelatie zes geeft aan behoefte te hebben aan deze gelijkmatige 

toename van verantwoordelijkheid. In de score is echter een abrupte omschakeling gesignaleerd. 

Opmerkelijk in de verandering van het coachgedrag van de coach is dat hij tijdens het derde 

coachmoment meer reflectie- en inzichtvragen stelt en minder adviezen geeft. Het derde 

coachmoment heeft plaatsgevonden in de zesde week van de opleiding van medewerker a. De zesde 

week is tevens de laatste week en dit betekent dat zij alle werkzaamheden en taken zelfstandig 

uitvoert en leiding geeft aan het bedrijf. Het proces van loslaten is dus niet gelijkmatig gegaan zoals 

de medewerker liever had gezien. Mogelijk was de coachrelatie wel effectief geweest wanneer de 

coach de medewerker gelijkmatig had losgelaten. Namelijk, zowel de medewerkers als de coaches bij 

twee coachrelaties geven aan het fijn te vinden om verantwoordelijkheid te krijgen en te nemen. Dit is 

voor hen effectief coachgedrag. Zij krijgen vertrouwen in hun kunnen en worden gestuurd wanneer het 

niet goed lijkt te gaan.   

6) Het uitvoeren van zowel coaching on-the-job als coachgesprekken 

In het theoretisch kader is transfer belangrijk gebleken in het toepassen van het geleerde in de 

praktijk. Deze transfer kan versterkt worden door verschillende interventies. Bij het coachen zijn 

bijvoorbeeld de volgende interventies van belang: veel en kleine opdrachten, benaderd vanuit de 

praktijk, relevant voor het eigen werk, aangepast aan individueel niveau en motiveren om te 

veranderen (Fennema & van Leeuwen, 2009). Dit coachgedrag is niet gescoord en is ook niet 

genoemd door de coaches en medewerkers. Opleiden in cursus of trainingsvorm staat vaak los van 

werkplekleren. Deze combinatie wordt nog minimaal gemaakt. Dit werd duidelijk in de theorie en nu 

ook in de praktijk. Didactische vaardigheden van belang om bij te dragen aan de ontwikkeling van 

kennis of het oefenen van vaardigheden van de begeleider. Onder didactische vaardigheden wordt 

bijvoorbeeld verstaan het geven van een instructie of het ontwerpen van een opdracht die aansluit bij 

het leerdoel van een lerende  (Van den Boogert, 2006).  De didactische vaardigheden in de vorm van 

instructie zijn vooral terug te zien in coachrelatie drie. De werkwijze van de coach is het uitleggen van 

werkzaamheden aan de medewerker. Bij coachrelatie één, twee en vier hebben de coaches een 

duidelijke opdracht geformuleerd richting de medewerkers. Een coach noemt dit als zijn werkwijze. 

Een verklaring voor het minimaal voorkomen van de didactische vaardigheden is dat de coaches geen 

coachingsopleiding hebben gehad. Veel interventies plegen zij onbewust en op hun gevoel. 

    De verschillende interventies bij een grillige coachrelatie kunnen soms toegewezen worden 

aan de vorm van een coachmoment. Het stellen van reflectievragen wordt vooral in coachgesprekken 

gescoord. Dit is gebeurd bij coachrelatie één. De coach helpt bijvoorbeeld met het stellen van doelen 

waardoor de medewerker dient te reflecteren. Het tweede meetmoment bij deze coachrelatie bestond 

uit het vaardig worden in het maken van een planning. Hierbij werden veelal oplossingen en hints 

gegeven. Bij het maken van de planning stelt de medewerker de coach vragen en de coach reageert 
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hier op door oplossingen te geven of door een duwtje in de goede richting te geven. Enkele coaches 

geven aan meer tijd te willen besteden aan het observeren tijdens het werk. In verband met de drukte 

komen de coaches hier niet aan toe. Wel zou het volgens hen effectiever zijn dan alleen 

coachgesprekken. Het coachen op de werkvloer biedt gelegenheid om feedback en complimenten te 

geven en nieuwe doelen te bepalen. Daarnaast moeten er altijd coachgesprekken plaats vinden om in 

rust te evalueren en te reflecteren. De coaching on-the-job trajecten werden verschillend vorm 

gegeven. In hoofdlijnen was er sprake van coaching:  

 met behulp van gesprekken waarin doelen en acties werden besproken.  

 door de tools gegeven door het hoofdkantoor zoals een werkmap of rollenspel 

 door (bij)sturing tijdens het werk. 

  Bij coachrelatie vier, acht en negen bestonden de meetmomenten zowel uit coachgesprekken 

als coaching on-the-job. Er is een heel duidelijk verschil in de interventie „het stellen van vragen om 

inzicht te krijgen in (werk)handeling‟. Bij coaching on-the-job wordt deze interventie vaker gescoord 

dan bij coachgesprekken. Bij coachrelatie zeven nemen de coach en medewerker een 

opleidingspaspoort door. Dit paspoort bestaat uit vaardigheden en handelingen. Dit zou de interventie 

van de coach kunnen verklaren. 

7) Aanpassen van het coachgedrag aan de persoon die je coacht.  

De opmerkelijke interventies zijn beschreven en enerzijds zijn deze te herleiden naar de verschillende 

soorten van coaching. Anderzijds is het de grilligheid van de coach en de coachrelatie met de 

medewerker. Coachrelatie één en twee hebben dezelfde coach. De coachrelatie van de coach met 

medewerker b lijkt echter meer stabiel te zijn. De medewerker en de coach laten tijdens de 

meetmomenten gelijkmatig dezelfde reacties zien. Dit kan komen doordat de meetmomenten alle drie 

uit coachgesprekken bestonden. Maar ook door de houding van de medewerker. Medewerker b geeft 

aan zich betrokken te voelen bij zijn doelstellingen en zet zich er actief voor in. Daarentegen geeft 

medewerker a aan dat hij niet veel heeft geleerd, maar hij heeft zich ook niet actief voor ingezet. 

  Bij coachrelatie acht is het opvallend dat de coach aangeeft de medewerker vertrouwen te 

willen geven in haar eigen kunnen. De medewerker geeft aan dat zij zowel feedback en complimenten 

krijgt en zij ervaart dit als fijn. Het derde coachmoment van coachrelatie acht is een coachgesprek 

over de werkhandelingen. De coach wil de medewerker het vertrouwen geven dat zij het 

computerwerk zelf kan omdat hij denkt dat zij deze complimenten nodig heeft. In de interventies is het 

niet zichtbaar dat de coach haar bemoedigd of complimenten geeft. Hij doet meer dingen voor, geeft 

meer oplossingen en stelt minder vragen om inzicht te krijgen in haar (werk)handeling. Hoewel de 

coach zijn aanpak wil afstemmen op de persoon is dit niet zichtbaar in de interventies.   
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 6. Discussie 

Dit onderzoek kent beperkingen waar in volgend onderzoek leer uit getrokken kan worden. In de 

beginfase van het onderzoek is rekening gehouden met de retailmarkt door duidelijk de verwachtingen 

naar de deelnemende bedrijven uit te spreken. Ondanks deze afspraken bleek de planning van 

meetmomenten lastig. Hierdoor zit er niet evenveel tijd tussen de meetmomenten bij de verschillende 

cases. Daarom wordt aanbevolen wanneer men onderzoek wil gaan doen in de retail afspraken vast 

te leggen met betrokkenen.  

  Dit onderzoek richt zicht op coaching on-the-job. De coaches interpreteren coaching on-the-

job op verschillende wijze. Deze verschillende interpretaties hebben als gevolg dat de cases onderling 

moeilijk te analyseren zijn op verbanden. Daarnaast verschilt de inhoud en functie van de gesprekken. 

Er wordt aanbevolen om afspraken te maken over de vorm van coaching zodat de data beter te 

vergelijken is. Een andere oplossing zou zijn andere scoreformulieren te gebruiken voor de 

verschillende coachingsvormen. 

  Door het casestudy design te gebruiken in verschillende retailbedrijven is er een kans dat de 

verschillen te groot zijn om een uitspraak te kunnen doen over effectief coachgedrag. Echter door 

deze diversiteit wordt het perspectief breder en het onderzoek meer betrouwbaar. In dit onderzoek is 

daarom gekozen om de tijd en druk te verminderen door per bedrijf minder inzet te vragen. Ondanks 

de kans minder betrouwbare conclusies te kunnen trekken is er wel gekozen om dit onderzoek uit te 

voeren. Om de cases beter onderling te kunnen vergelijken zou het in volgend onderzoek beter zijn 

om dezelfde contexten te gebruiken.  

  De wetenschappelijke literatuur en de praktijk liggen in dit onderzoek ver uit elkaar. Zowel in 

benamingen als in relevantie. De wetenschap wil het „hoe‟ weten terwijl voor de praktijk van belang is 

„wat‟ er wordt behaald. In dit onderzoek werd dan ook als belemmering ervaren dat enkele coaches en 

medewerkers onbekwaam zijn om effectief coachgedrag concreet aan te wijzen. Door de video-

opnames op meerdere elementen te analyseren kan dit probleem grotendeels verholpen worden. In 

dit onderzoek is er voornamelijk gekeken naar de inhoudelijke interventies van de coach. Echter 

aanbevolen wordt om ook de interactie tussen de coach en medewerker te analyseren. Er kan 

bijvoorbeeld geanalyseerd worden welke interventies van de coach en reacties van de medewerker 

elkaar opvolgen of beïnvloeden. Om meer zicht te krijgen op de bekwaamheid van de coach kunnen 

er ook gesprektechnieken of didactische vaardigheden gescoord worden.    

  In het theoretisch kader is het doel van de coach als volgt uiteengezet: het doel van de coach 

is de lerende te wijzen op aandachtspunten, sterke kanten en mogelijkheden. Deze aanpak nodigt de 

lerende uit tot hardop denken, tot zelf ontdekken, tot openheid, tot een leergierige houding en 

zelfreflectie. Door het inzetten van een coach kan de capaciteit van personeel vergroot worden. 

Volgens Hopkins (2001) zijn hierbij persoonlijke aandacht, inlevingsvermogen, motivatie en gerichte 

acties cruciaal. Het gedrag van de medewerker is geobserveerd en gecodeerd. Dit materiaal is echter 

niet geanalyseerd. Bij vervolg onderzoek zou het een meerwaarde zijn om het gedrag van de 

medewerker mee te nemen. Door zowel de reactie van medewerker en de interventie van de coach te 

analyseren kan de interactie in de coachrelatie nader geïnterpreteerd worden.  

 In het theoretische kader wordt het begrip transfer kort uiteengezet. In dit onderzoek is de 
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discussie rondom transfer niet van dergelijk belang om deze in het geheel mee te nemen. Wat transfer 

precies betekent, is in dit onderzoek ondergeschikt aan hoe transfer bevorderd kan worden. Transfer 

is het doel van educatie en dit kan worden bevorderd door verschillende leeromgevingen en 

interventies. De werkplek is een omgeving waarin de transfer van het geleerde dicht bij ligt. Om die 

reden is het begrip transfer kort uiteengezet.  

  In dit onderzoek is één coachrelatie niet volledig onderzocht. Een medewerker haar privé- 

situatie beïnvloedde haar werk in dergelijke mate dat zij niet kon functioneren. Het derde meetmoment 

is hierdoor niet door gegaan en het interview achteraf ook niet. Hierdoor is het niet inzichtelijk wat de 

medewerker vindt van het coachgedrag van de coach. Het is ook niet inzichtelijk wat voor effect het 

coachgedrag heeft op de medewerker. Aangezien het wel een realistisch beeld is in de retail is deze 

casus wel meegenomen in het onderzoek. Er kunnen echter geen conclusies worden getrokken over 

het coachgedrag van de coach bij die medewerker.  

   Ten slotte kwam in dit onderzoek de onbekwaamheid om te reflecteren van medewerkers en 

enkele coaches naar voren. De personen kunnen moeilijk aangeven wat zij willen leren en hoe deze 

doelstellingen behaald kunnen worden. Daarnaast is het lastig voor de medewerkers om specifiek te 

verwoorden welk gedrag de medewerker heeft geholpen. Enkele coaches hebben hier ook moeite 

mee. Met deze onbekwaamheid is bij de start van het onderzoek rekening gehouden. De bedoeling 

was om kaartjes met interventies neer te leggen waaruit de medewerker en de coach konden kiezen. 

Door het visueel weer te geven zou het mogelijk makkelijker zijn voor hen om interventies en/of 

coachgedrag te benoemen. Bij nader inzien bleek bij de eerste interviews het tijdgebrek bij de coach 

en medewerkers, waardoor deze methode op de achtergrond is geraakt. Bij vervolgonderzoek wordt 

aanbevolen rekening te houden met de onbekwaamheid om het „hoe‟ te beantwoorden. Deze 

methode dient echter wel aan de voorwaarden te voldoen dat het geen extra tijd met zich meeneemt.  
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Bijlage 1: Interview vragen medewerker vooraf aan de meetmomenten 

 

Verwachtingen 

1. Wat zijn je verwachtingen voor de komende drie weken? 

 

doorvragen: 

- Wat zijn je verwachtingen van je coach? 

- Wat zijn je verwachtingen van het traject? 

 

Doelstellingen 

2.a) Wat wil je de aankomende drie weken bereiken? 

 

2.b) Hoe ga je dat aanpakken? 

 

 

Evaluatie 

3. Met wat voor gevoel ga je deze dag tegemoet?  

 

4. Heb je nog toevoegingen?  

 

 

5. Wat vond je van dit gesprek? 
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Bijlage 2: Interview vragen medewerker na afloop van de meetmomenten 

Effect 

1. a) Heb je de doelstellingen die je vooraf hebt gesteld behaald? 

 

1. b) Heb je bereikt wat je wilde bereiken? 

 

1. c) Hoe heb je dit aangepakt? 

 

2. a) Wat heb je geleerd? 

 

 

2. b) Kan je het geleerde nu ook zelf in de winkel doen denk je? 

 

3. a) Wat ga je anders doen in je werk? 

 

3. b) Hebben deze (gedrags)veranderingen volgens jou een positieve invloed op de werkprestatie?  

 

Interventies 

4. a) Welke belangrijke momenten tijdens de begeleiding van de coach hebben jou echt geholpen? 

 

 

4. b) Wat maakte dit een belangrijk moment tijdens de begeleiding voor jou? 

 

Doorvragen; 

- Hoe was de situatie? 

- Wat deed de coach? (Kaartjes van vaardigheden voorleggen indien hij het niet kan benoemen) 

- Wat voor effect had dat op jou? 

 

5.a) Wat heeft jou geholpen om je werk beter  te kunnen doen? 
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Doorvragen; 

- Wat deed de coach om jou je werk beter te doen? 

 

5. b) Wat had de coach nog meer kunnen doen? 

 

(Kaartjes van vaardigheden voorleggen indien hij het niet kan benoemen) 

 

5. Wat vond je prettig in de samenwerking met de coach? 

 

Evaluatie 

6. Hoe vond je de begeleiding van de coach toen je aan het werk was? 

 

 

7. Met wat voor gevoel kijk je terug op de begeleiding? 

 

 

8. Heb je nog toevoegingen?  

 

 

9. Wat vond je van het interview?  
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Bijlage 3: Interview vragen coach vooraf aan de meeloopdag 

 

Verwachtingen 

1. Wat zijn je verwachtingen voor de komende drie weken? 

 

Doorvragen: 

- Wat zijn je verwachtingen van je medewerkers die je coacht? 

- Wat zijn je verwachtingen van het traject? 

 

Doelstellingen 

2.a) Wat wil je de aankomende drie weken bereiken bij de twee medewerkers? 

 

2.b) Hoe ga je dat aanpakken? 

 

Interventies 

3. Welke interventies moet je daarvoor inzetten? 

 

4. Welk gedrag en of vaardigheden moet je daarbij gebruiken? 

Doorvraag: 

Zijn er andere vaardigheden die nog kunnen helpen maar waar je geen ervaring mee hebt? 

 

Attitude 

5. Welke uitkomst verwacht je wanneer je deze interventies pleegt en of vaardigheden vertoond? 

 

 

Waargenomen controle over het gedrag 

6. In welke mate beheers je die vaardigheden? 

 

7. In hoeverre heb je vertrouwen dat je deze vaardigheden kunt laten zien in een situatie tijdens deze 

dag? 
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Subjectieve norm 

8. Denk je dat je die vaardigheden en interventies moet plegen voor een ander?  

 

9. Denk je dat andere mensen het raar vinden dat je die interventies pleegt? 

 

Evaluatie 

10. Met wat voor gevoel ga je deze dag tegemoet?  

 

11. Heb je nog toevoegingen?  

 

 

12. Wat vond je van het interview? 
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Bijlage 4: Interview vragen coach na afloop van de meeloopdag 

 

Effect coach 

1. a) Heb je de doelstellingen die je vooraf hebt gesteld behaald? 

 

1. b) Heb je bereikt wat je wilde bereiken? 

 

 

1.c) Hoe heb je dit aangepakt? 

 

2. a)Wat heeft dit traject jou opgeleverd? 

 

2. b) Wat heb jij geleerd?  

 

 

3. c) Wat ga jij anders doen in het coachen? 

 

Effect medewerker 

4. a) Wat heeft jouw begeleiding in dit traject de medewerker opgeleverd? 

 

5. b)Wat heeft de medewerker geleerd? 

 

 

6. Kan de medewerker het geleerde nu ook zelf toepassen in de winkel denk je? 

 

7. Gaat de medewerker dingen anders doen in zijn werk? Welke dingen? 

 

Interventies 

8. a) Welke belangrijke momenten tijdens de begeleiding hebben de medewerker echt geholpen? 

 

 

8. b) Wat maakte dit een belangrijk moment voor de medewerker? 

 

Doorvragen; 

- Hoe was de situatie? 
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- Wat deed jij? (Kaartjes van vaardigheden voorleggen indien hij het niet kan benoemen) 

- Wat voor effect had dat op de medewerker? 

9.a)Welke interventies hebben de medewerkers geholpen om zijn werk beter te doen?  

 

Doorvragen; 

- Wat deed jij om de medewerker te helpen/zijn werk beter te laten doen?  

 

10. b) Wat had je nog meer kunnen doen? 

(Kaartjes van vaardigheden voorleggen indien hij het niet kan benoemen) 

 

11. Wat vond de medewerker prettig in de samenwerking met jou? 

 

12.a) Wanneer je terug kijkt op dit traject wist je dan de interventies die je kon plegen en de 

vaardigheden die je kon gebruiken? 

 

 13. b) Kun je aangeven in welk stadium je voor dit traject was en nu bent? Zit hier een verschil 

tussen? 

 (stadia; onbewust onbekwaam, bewust onbekwaam, onbewust bekwaam of bewust bekwaam) 

 

 

Evaluatie 

14. Hoe vond je de begeleiding met de medewerker op de werkvloer? 

 

15. Met wat voor gevoel kijk je terug op de begeleiding? 

 

 

16. Heb je nog toevoegingen?  

 

 

17. Wat vond je van het interview? 
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Interventie expert Voorkomende interventie per gesprek 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Compliment geven over werk                

Compliment geven over persoon                

Compliment over gedrag                

Achterhalen van successen                

Eerder succes benadrukken                

Feedback over werk                

Feedback op persoon                

Feedback op gedrag                

Tools aanreiken                

Voordoen                

Advies                 

Oplossing geven                

Meedenken over oplossing                 

Aanspraak op 

gedragsverandering 

               

Stimuleert om te 

leren/veranderen 
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Bijlage 6: Scorelijst medewerker 

Aansturen op reflectie                

Empathie                

Open vragen stellen                

 Voorkomende reactie per gesprek 

Reactie medewerker 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Hulp vragen                

Probleem aangeven                

Open over 

(werk)gedrag 

               

Leergierig                

Hardop meedenken                

Oplossing geven                

Blijft bij eigen manier                 

Gaat mee met manier 

coach 

               

reflecteert                
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Casus 1: Welkoop 

1. In hoeverre is er een relatie tussen de intentie van de coach en het daadwerkelijke coachgedrag? 

 

Intentie 

De doelstelling van de coach bij medewerker a is meer verantwoordelijkheid te nemen als assistent 

bedrijfsleider. De doelstelling die de coach bij medewerker b heeft geformuleerd is gericht op de 

tijdsverdeling van zijn werkzaamheden. De coach beschrijft zijn aanpak vooraf aan de meetmomenten 

door het bespreekbaar maken van aandachtspunten zodat de medewerker zichzelf er bewust van 

wordt. De coach zal aan de hand van voorbeelden de medewerkers feedback geven, complimenteren 

of reflectievragen stellen. Daarnaast geeft hij aan tools in te zetten wat de medewerker hulp biet bij het 

behalen van de doelstellingen. De coach focust zich bij verwachte interventies vooral op tijd nemen en 

praten. Hij wil de medewerkers bewust maken door middel van praktijkvoorbeelden en feedback 

geven op wat hij ziet. Daarnaast geeft hij aan vragen te stellen die de medewerkers stimuleren om er 

zelf uit te komen. Om de attitude ten op zichten van de intentie te meten is er gevraagd wat de coach 

verwacht wanneer hij zijn interventies en coachvaardigheden inzet bij de medewerker. De coach geeft 

bij attitude aan dat hij hoopt dat de medewerkers er een goed gevoel aan over houden. Het gevoel 

„daar hebben we wat aan gehad‟ hoopt hij terug te zien bij de medewerkers. De coach geeft ook aan 

dat hij de vaardigheden die hij noemde bij interventies en aanpak aardig beschikt. Hij geeft aan een 

Pabo opleiding te hebben gedaan, waardoor de coach er vertrouwen in heeft dat hij de interventies en 

vaardigheden kan laten zien. De coach is gemotiveerd om zijn coachgedrag uit te voeren en denkt dat 

zijn medewerkers zijn gedrag waarderen.  

Daadwerkelijk gedrag 

In figuur 3 zijn de meest opvallende interventies gedurende de drie meetmomenten in percentages 

gevisualiseerd. 
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Figuur 3: Medewerker a 

In het begin van het eerste gesprek richt de coach zich vooral op vragen om inzicht te krijgen hoe de 

medewerker bepaalde werkhandelingen uitvoert, stuurt aan op reflectie en geeft voorbeelden. In het 

tweede gedeelte van het eerste gesprek geeft de coach de medewerker vaak advies, voorbeelden, 

duidt op mogelijkheden en maakt actiepunten concreet. De coach geeft in het tweede coachmoment 

de medewerker advies en oplossingen, duidt op mogelijkheden en geeft een compliment over zijn 

werk. Het derde coachmoment bestond uit twee delen. Het eerste gedeelte richt de coach zich op het 

stellen van reflectievragen op het geven van voorbeelden en advies. In het tweede gedeelte stelt de 

coach vragen om inzicht te krijgen in de werkhandeling van de medewerker. De coach geeft een 

aantal keer advies, complimenten en reikt tools aan. In figuur 4 zijn de meest voorkomende 

interventies en meest opmerkelijke verschillen in frequenties weergegeven voor medewerker b. 
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Figuur 4: Medewerker b 

 

In het begin van het eerste coachmoment stuurt de coach vooral aan op reflectie. In het vervolg van 

het eerste gesprek gaf de coach vooral voorbeelden, advies en oplossingen. Gedurende het hele 

coachmoment maakte de coach actiepunten concreet. Tijdens het tweede coachmoment stuurt de 

coach vooral aan op reflectie. Hij geeft daarbij voorbeelden en advies. De coach maakt de medeweker 

gedurende het gesprek enthousiast om te leren en te veranderen. De coach richt zich tijdens het 

derde coachmoment vooral in het begin op het aansturen op reflectie. Vervolgens geeft de coach in 

het gesprek veel voorbeelden en advies aan de medewerker. De coach komt een aantal keren terug 

op actiepunten en stuurt aan het einde van het gesprek aan op nieuwe actiepunten. Hij geeft in het 

laatste gesprek ook twee complimenten over het gedrag van de medewerker.  

De intentie voor de verwachte interventies en coachvaardigheden die de coach zal inzetten komt 

overeen met zijn daadwerkelijke gedrag. Hij heeft vragen gesteld om bewustwording te creëren. 

Interventie 
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%555%% 
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2. In hoeverre wordt het daadwerkelijke coachgedrag als effectief ervaren door de coach? 

Aan het einde van het traject geeft de coach aan dat hij de doelstellingen met de medewerkers heeft 

behaald. Bij medewerker b is de doelstelling beter behaald dan bij medewerker a, maar het heeft 

beide wat opgeleverd. Als aanpak heeft hij voornamelijk open kaart gespeeld, zoals de coach het 

noemt. Dat betekent dat hij de medewerker bewust wil maken van aandachtspunten. De coach pleegt 

de volgende interventies: het stellen van vragen, het zelf te zeggen en het geven van hints.  

 In het interview na afloop van de drie meetmomenten benoemt de coach dat het belangrijk is 

om persoonlijke gesprekken te hebben. Door de tijd voor deze gesprekken te nemen kan de coach 

terugkomen op het werk van de medewerker. De coach helpt hen om het werk beter te doen, door aan 

te geven wat niet goed gaat en vervolgens samen een oplossing zoeken. Dit heeft de medewerkers 

opgeleverd dat zij makkelijker hun doel kunnen behalen.  

  Minder effectief coach gedrag is volgende coach wanneer hij te hoge verwachtingen stelt een 

alleen feedback op aandachtspunten geeft. Hij geeft aan te moeten leren om de tijd voor mensen te 

nemen en complimenten te geven.  

 

3. In hoeverre wordt het daadwerkelijke coachgedrag als effectief ervaren door de gecoachte? 

Medewerker a geeft vooraf aan meer verantwoordelijkheid te willen nemen op de dagen dat de 

bedrijfsleider er ook is. Medewerker a geeft aan het einde van het traject aan dat hij vooral heeft 

geleerd dat hij meer leiding moet geven. Daarnaast heeft hij ook gezien dat wanneer je iemand ergens 

verantwoordelijk voor maakt die dingen beter worden opgepakt. Medewerker a geeft aan dat de coach 

hem veel kan uitleggen en voorbeelden kan geven. De coach is iemand met wie je kunt overleggen en 

duidt op mogelijkheden: „Nou is dit wel handig, kan die dat niet doen?‟. De tool, het maken van een 

stappenplan, die de coach heeft voorgesteld wordt door de medewerker niet als effectief beschouwd. 

  De doelstellingen die medewerker b vooraf heeft gesteld zijn het fatsoenlijk aansturen van 

mensen en de collega‟s op een juiste manier benaderen. Medewerker b heeft zijn doelstelling 

behaald. Medewerker b geeft aan dat de coach hem echt heeft laten denken en eyeopeners heeft 

gegeven. De coach gaf inzicht door het geven van hints en het duiden op mogelijkheden. Daarnaast 

stelde de coach zich open op, was hij betrokken op de medewerker en wilde hij dat het ging slagen. 

De coach heeft veel voorbeelden gegeven om de medewerker bewust te maken.   

  Medewerker a zou het als effectief coachgedrag ervaren wanneer de coach een vast moment 

tijd vrij maakt om werkzaamheden te bespreken. Daarnaast kunnen beide medewerkers zich 

voorstellen dat het geven van complimenten stimulerend werkt.  
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4. In hoeverre ontwikkelt het coachgedrag zich in de loop van de periode? 

De ontwikkeling van de coach is moeilijk te bepalen in de coachrelatie met medewerker gezien het 

drie verschillende coachmomenten zijn geweest. Het eerste en tweede moment waren gericht op het 

stellen van een doelstelling en de evaluatie hierop. Tijdens het tweede moment leerde de coach de 

medewerker een planning maken. De twee interventies die gedurende drie momenten stabiel 

aanwezig zijn geweest zijn het; geven van advies en duiden op mogelijkheden.  

  De coachrelatie van de coach met medewerker b lijkt meer stabiel te zijn. De interventies; 

advies geven, voorbeeld geven, duidt op mogelijkheden en het stellen van reflectievragen scoren over 

de drie meetmomenten redelijk gelijkmatig. De medewerker laat tijdens de coachgesprekken ook 

gelijkmatig dezelfde reacties zien.  

  De coach ervaart zich vooraf in het interview onbewust bekwaam als coach. De coach was in 

de begeleiding tijdens de meetmomenten zeker over welke interventies hij kon plegen en welke 

vaardigheden hij kon inzetten. Achteraf geeft hij aan geen ontwikkeling te hebben gemaakt in 

bekwaamheid. Wel geeft de coach aan dat hij medewerker a de volgende keer meer structuur zou 

bieden. Dit heeft de coach ervan geleerd.  
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Casus 2: De tuinen 

1. In hoeverre is er een relatie tussen de intentie van de coach en het daadwerkelijke coachgedrag? 

 

Intentie 

De doelstelling die de coach bij medewerker a heeft geformuleerd is het leren van de 

weekadministratie en enkele procedures. De coach wil dit aanpakken door de medewerker steeds 

meer (nieuwe) taken en werkzaamheden uit te leggen en de medewerker het zelf laten uitvoeren. De 

coach focust zich bij verwachte interventies vooral op het bespreken van het rollenspel. Daarin vindt 

zij positieve feedback geen probleem om te geven. Ze heeft echter wel moeite met negatieve 

feedback. 

 

 

 

 

 

 

De coach geeft bij attitude aan dat door haar aanpak zij verwacht dat de medewerker alles snel oppikt. 

De coach geeft ook aan dat zij de vaardigheden die zij hiervoor noemde redelijk beschikt. Behalve dat 

zij het probleem noemt van tijdgebrek heeft ze er vertrouwen in dat zij het gedrag kan laten zien. De 

coach is gemotiveerd om haar coachgedrag in de praktijk te brengen en zij denkt dat de medewerkers 

haar gedrag waarderen.   

 

Daadwerkelijk gedrag 

In figuur 5 zijn de meest opvallende interventies gedurende de drie meetmomenten in frequentie 

gevisualiseerd. 

Soms heb ik wel eens moeite met een bepaalde feedback te geven. Eeuh en dan feedback in een wat negatievere zin 

zeg maar. Positieve feedback is altijd veel makkelijker natuurlijker. Negatieve feedback is moeilijker. Maar als het moet 

doe ik het wel. Dat vind ik wel lastig? 

Wat maakt het lastig? 

 

Omdat het dan vaak een eenmalig iets is. Ze doen honderden dingen wel heel goed en moet je dan over een zon klein 

dingetje.. weet je wel. Goh de retour is niet helemaal goed gegaan, let de volgende keer op. Dat vind ik dan al makkelijker 

dan dat ik zou zeggen „goh kom is hier en blabla‟. Zo zit ik ook niet in elkaar. 
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Figuur 5: medewerker a 

  Tijdens het eerste coachmoment werd er een rollenspel gespeeld waarin de één de klant is en 

de ander de verkoper. Aan het einde geeft de „klant‟ feedback over hoe hij is geholpen. Tijdens dit 

coachmoment vraagt de coach aan de medewerker verschillende dingen om inzicht te krijgen in de 

kennis en vaardigheden van de medewerker. Tegelijk duidt de coach op mogelijkheden voordat de 

medewerker antwoord geeft. Aan het einde geeft de coach de medewerker feedback en 

complimenten. Tijdens het tweede coachmoment is de balans uitgelegd door de coach. De coach 

geeft veel adviezen, biedt enkele oplossingen, duidt op mogelijkheden en maakt actiepunten concreet. 

Tijdens het derde coachmoment is de actievoorbereiding uitgelegd door de coach. De coach geeft 

hierbij vooral adviezen, geeft oplossingen en reikt tools aan. Zij stelt ook aan het einde een vraag om 

inzicht te krijgen in wat de medewerker nu begrijpt. Daarnaast deed zich op de werkvloer een voorval 

voor waarin de medewerker iets verkeerd had gedaan. De medewerker vroeg om hulp en de coach 

gaf de oplossing. Later gaf de coach nog feedback over haar werk, toonde hierin empathie, gaf een 

advies en reikte een tool aan.  

2. In hoeverre wordt het daadwerkelijke coachgedrag als effectief ervaren door de coach? 

Aan het einde van het traject geeft de coach aan dat de doelstellingen met de medewerker zijn 

behaald. Als aanpak heeft ze vooral het „uitleggen‟ gebruikt. Bij het evalueren van haar gepleegde 

interventies kan dit samengevat worden in uitleggen ofwel advies geven volgens de codering. 

Daarnaast vraagt de coach verduidelijking aan de medewerker waarom iets op een bepaalde manier 

is gedaan als er fouten zijn gemaakt. Het effectieve coachgedrag is volgens de coach het bespreken 

van werkzaamheden die de medewerker moet leren. De coach legt vooral uit en stelt af en toe een 

vraag om inzicht te krijgen in de (werk)handeling van de medewerker. Hierbij geeft de coach 

vervolgens feedback op of complimenten. De coach heeft het afgelopen traject meer theoretisch 

Interventie 

Frequentie % 
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gewerkt terwijl zij aangeeft in principe meer van het praktische werken is. De coach geeft aan dat de 

medewerker in dit geval het wel oppakt. Wanneer de coach een nieuwe medewerker coacht zal zij de 

medewerker meer moeten begeleiden en coachen. De interventies en coachvaardigheden van de 

coach hebben geen effect gehad op het werk van de medewerker. De coach kan niet aangeven welk 

coachgedrag wel effectief zou zijn. Feedback geven was niet nodig maar als het echt nodig was zou 

de coach het zeker wel gegeven hebben.  

3. In hoeverre wordt het daadwerkelijke coachgedrag als effectief ervaren door de gecoachte? 

De doelstellingen die de medewerker vooraf heeft gesteld waren enerzijds de taken die horen bij een 

eerste verkoper zoals ook haar coach heeft geformuleerd. Anderzijds was het de rol als 

leidinggevende waarin ze wilde leren hoe zij medewerkers kan begeleiden en feedback kan geven, 

bijvoorbeeld in het wekelijkse rollenspel. Aan het einde van het traject heeft de medewerker het eerste 

doel wel behaald en het tweede doel niet. De medewerker geeft aan dat de coach veel heeft uitgelegd 

en heeft verteld wat nu haar verantwoordelijkheden zijn. Dit heeft als effect dat de medewerker de 

coach kan vervangen, dus zij kan de werkzaamheden uitvoeren. De coach heeft de medewerker laten 

leren door te benoemen wanneer zij iets verkeerd deed. Het kan ook zijn dat de coach vragen stelt bij 

de acties van de medewerker en vervolgens geeft de coach advies over de goede manier. In de 

begeleiding op de werkvloer kan de coach zich volgens de medewerker verbeteren. Ieder gaat zijn 

eigen weg en de medewerker geeft aan dat er wel meer overlegd kan worden. De coach gaat hierin 

haar eigen gang.  

4. In hoeverre ontwikkelt het coachgedrag zich in de loop van de periode? 

De drie momenten zagen er verschillend uit. Het rollenspel geeft de coach de mogelijkheid om te 

weten te komen in hoeverre de medewerker voldoende kennis en vaardigheden beschikt. De coach 

werd hierdoor in haar klantrol gestimuleerd om vragen te stellen. Tijdens de momenten die de coach 

zelf moest inkleden was deze interventie weinig tot niet aanwezig. Tijdens de evaluatie van het 

rollenspel is de coach langs de punten van het score formulier gegaan. Zij geeft hier indirect 

complimenten over wat de medewerker heeft gezegd door het volgende te zeggen bij de punten: „dit 

heb je gedaan‟. Daardoor is de score op complimenten hoog namelijk vijf maal. De coach geeft bij 

enkele dingen aan wat ze nog meer had kunnen doen. Bijvoorbeeld een bepaald product aanprijzen. 

Daardoor is de score op feedback over werk drie maal.  

Het voorval op de werkvloer gaf ook de coach de gelegenheid om feedback te geven net zoals het 

eerste coachmoment met het rollenspel. Wanneer de coach kennis overbrengt is dit vooral door het uit 

te leggen en adviezen te geven. Hierin is geen groei of zijn geen opmerkelijke veranderingen te 

signaleren.  

  Bij het eindinterview heeft de coach aangegeven zich onbewust bekwaam te voelen. Zij wist 

de interventies te plegen die zij moest plegen om de medewerker te laten leren. Onbewust 

onbekwaam houdt voor haar in dat zij het op gevoel goed doet ook al ervaart zij het soms niet zo.  
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Casus 3: Deen 

1. In hoeverre is er een relatie tussen de intentie van de coach en het daadwerkelijke coachgedrag? 

 

Intentie 

De doelstelling die de coach bij medewerker a heeft geformuleerd is het verbeteren van de omgang 

met haar collega‟s als leidinggevende.  De doelstelling die de coach bij medewerker b heeft 

geformuleerd is het organiseren van de tuinweek aan de hand van een zelf opgemaakt plan. De coach 

beschrijft zijn aanpak vooraf aan de meetmomenten voor medewerker a als een proces waarin hij 

aandachtspunten aangeeft en verwachtingen uitspreekt. Daarnaast wil hij de medewerker gedurende 

haar werk reflectievragen stellen. De coach beschreef zijn aanpak vooraf aan de meetmomenten voor 

medewerker b door het stellen van vragen waar zij over na gaat denken, het aanreiken van tools en 

het geven van hints. De coach focust zich er vooral op de medewerkers zelf na te laten denken. 

Wanneer zij naar hem toe komen met een vraag dan stelt hij weer een vraag terug. De coach geeft in 

dit proces een hint en als de medewerkers er echt niet uitkomen dan legt hij het uit. Zijn doelstelling is 

echter wel dat het uit hen zelf komt. De coach geeft bij houding aan dat hij verwacht dat de 

medewerkers hun taken goed uitvoeren nadat de coach hen heeft gecorrigeerd. Het is voor de coach 

een evenwicht tussen delegeren en controleren. Wanneer de medewerkers hun taken goed hebben 

uitgevoerd dan wil hij hun hiermee ook complimenteren. De coach geeft aan de vaardigheden te 

beheersen om de medewerkers te coachen. Hij geeft wel aan dat hij zelf nog wel graag de controle te 

wil houden en daardoor snel een oplossing te geeft. De coach heeft er vertrouwen in dat hij zijn 

vaardigheden kan laten zien gedurende de situaties de komende dagen.  

Daadwerkelijk gedrag 
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Figuur 6: Medewerker a 

Het eerste coachmoment bestond uit een coachgesprek en coaching tijdens het werk. De frequenties 

van de interventies zijn apart vermeld. Gezien deze beide momenten relatief lang duurde en 

verschillend waren in interventies. De interventies van het coachgesprek die vaak voorkwamen zijn 

het aansturen op reflectie, het geven van advies, het laten zien van empathie het formuleren van 

actiepunten. Bij het coachen terwijl de medewerker aan het werk is, blijkt de meest aanwezige 

interventie van de coach; vragen om inzicht. Deze interventie bestrijkt evenwichtig het gehele 

coachmoment. Daarnaast zijn ook het geven van advies en het duiden op mogelijkheden 

veelvoorkomende interventies. Bij het tweede coachmoment met medewerker a was er zowel een 

coachgesprek als het langslopen van presentaties van de schappen. De coach stelt de medewerker 

vragen om inzicht te krijgen in haar werkhandeling, geeft oplossingen en duidt op mogelijkheden. De 

coach maakt actiepunten concreet en geeft de medewerker zowel feedback op haar werk als 

complimenten. Tijdens het derde coachmoment stuurt de coach in het begin aan op reflectie en hij 

stelt vragen om inzicht te krijgen in haar (werk)handeling. Vervolgens geeft de coach veelal adviezen, 

feedback, reikt tools aan en geeft voorbeelden. Aan het einde van het moment duidt de coach op 

mogelijkheden, geeft oplossingen en maakt actiepunten concreet. De coach toont tijdens het moment 

met regelmaat empathie en geeft complimenten.  

Interventie 

frequentie 
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Figuur 7: Medewerker b 

Tijdens het eerste coachmoment stelt de coach regelmatig een vraag om inzicht te krijgen in de (werk) 

handeling van de medewerker. In het begin en aan het einde stuurt de coach aan op reflectie. De 

coach geeft veel adviezen, duidt op mogelijkheden en maakt actiepunten concreet. Het tweede 

coachmoment bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat een coachgesprek en het in het tweede 

deel gaat de coach de afdeling van de medewerker bekijken. Tijdens het tweede coachmoment stelt 

de coach met regelmaat vragen om inzicht te krijgen in de (werk)handeling van de medewerker. In het 

eerste gesprek geeft hij een compliment over haar werk, geeft tweemaal een advies en maakt een 

actiepunt concreet. In het tweede gedeelte duidt de coach op mogelijkheden, geeft feedback op haar 

werk en geeft een aantal adviezen. De medewerker denkt hardop mee met de coach. Het derde 

coachmoment bestaat uit de reflectie op de tuinweek die inmiddels heeft plaatsgevonden. Opmerkelijk 

is het grote aantal adviezen, dat de coach geeft aan de medewerker. De coach stelt aan het begin en 

aan het einde vragen ter reflectie en om inzicht te krijgen in de (werk)handeling van de medewerker. 

Daarnaast geeft de coach aan het einde feedback.  

2. In hoeverre wordt het daadwerkelijke coachgedrag als effectief ervaren door de coach? 

Aan het einde van het traject geeft de coach aan dat hij de doelstellingen met de medewerkers heeft 

behaald. Bij medewerker a is het een heel proces wat wel vooruitgang heeft geboekt. Bij medewerker 

b kon de coach naar iets concreets toe werken en dit heeft de medewerker goed opgepakt. Bij 

medewerker a heeft hij vooral zelf naar haar taken en problemen gevraagd. Hij geeft aan vooral uitleg 

te hebben gegeven aan haar op de winkelvloer in plaats van te coachen in aparte gesprekken. In het 

Interventie 
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interview na afloop van de drie meetmomenten benoemt de coach dat het belangrijk is om inzicht te 

creëren. De coach heeft inzicht gecreëerd door advies te geven of vragen te stellen. Wanneer het 

antwoord vervolgens niet uit de medewerker zelf komt legt de coach het uit. De coach vraagt ook naar 

de ideeën van de medewerker over nieuwe opdrachten en/of taken. De coach denkt dat de 

medewerker hun samenwerking als prettig ervaart door het volgende: 

 

   

Ten slotte geeft hij aan dat hij misschien teveel advies gaf. Echter, doordat de medewerkers beide vrij 

nieuw zijn is hij van mening dat dit geen kwaad kan. In een later stadium zou dit coachgedrag minder 

effectief zijn.  

3. In hoeverre wordt het daadwerkelijke coachgedrag als effectief ervaren door de gecoachte? 

De doelstelling die medewerker a vooraf heeft gesteld, betreft haar omgang met het personeel. „ De 

doelstelling die medewerker b vooraf heeft gesteld is het inspelen op de klantenbehoefte. Medewerker 

a geeft aan dat zij in de samenwerking met de coach goed met hem kan praten en dat hij goed naar 

haar luistert. De coach geeft haar weloverwogen feedback. Medewerker a geeft aan dat de coach 

haar leert, dus dat zij de coach veel ziet. Dit ervaart de medewerker als prettig. Daarnaast geeft de 

coach complimenten waardoor de medewerker zich zeker voelt over haar verrichte werk. De coach 

geeft de medewerker zowel complimenten als feedback.  

 

 

De medewerker geeft aan dat de coach en zij veel samen nadenken. Het is een wisselwerking waarin 

soms de coach gelijk krijgt en soms de medewerker. Kortom medewerker a heeft het coachgedrag 

van de coach als effectief ervaren 

  Medewerker b geeft als effectief coachgedrag aan dat de coach haar zelf heeft laten ervaren 

hoe zij het beste de planning kan regelen. De coach heeft van te voren niet veel gezegd over de 

planning maar achteraf gereflecteerd op hoe de medewerker het heeft gedaan. Daarnaast heeft de 

coach haar tips gegeven over hoe zij de producten het beste kon presenteren. De coach hielp haar 

mee, door het voor te doen. Het advies van de coach stimuleerde de medewerker om over haar eigen 

handelen en patronen na te denken. De coach heeft de medewerker ook geholpen op momenten dat 

zij het niet redde. Medewerker b vindt het in de samenwerking met de coach prettig dat de coach er 

voor haar is. Wanneer de medewerker iets wil wat ze goed kan uitleggen dan is het ook mogelijk om 

het uit te voeren bij de coach. Medewerker b geeft aan dat de coach zich meer kan ontwikkelen in het 

geven van complimenten. Het geven van complimenten zou voor effectief coachgedrag zijn zodat zij 

gestimuleerd wordt om op dezelfde manier verder te gaan.  

Hij zegt het als je iets goed doet maar hij zegt het ook als je iets slecht doet. Ik vind het niet erg al iemand zegt dat je beter 

moet gaan doen. 

 

C: Dat ze sowieso alles kwijt kunnen. Dat als ze ergens mee zitten of iets niet begrijpen ze weten dat ze naar mij toe 

kunnen komen. Dat ze ook dingen leren van mij.  
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De doelstellingen, verwachtingen en de aanpak heeft de coach in het eerste gesprek individueel 

besproken met de medewerkers. Tijdens het eerste coachmoment zijn er doelen gesteld zowel met 

medewerker a als met medewerker b. 

  Duiden op mogelijkheden komt in het woordgebruik van de coach meer overeen met wat hij 

bedoelt met het geven van hints. Hierdoor lijkt er op dit punt geen overeenstemming te zijn echter bij 

analyse van de gesprekken is dit zijn manier voor het geven van hints. Het stellen van inzichtvragen 

impliceert dat de coach vragen stelt zodat de medewerker inzicht krijgt. De manier van de coach om 

deze vragen te stellen is terug zien als dat hij vragen stelt hoed bepaalde dingen zijn geregeld. Hij 

verkrijgt dus impliciet de informatie waardoor de medewerker over bepaalde werkzaamheden en 

procedures na gaat denken.  

4. In hoeverre verandert het coachgedrag zich in de loop van de periode? 

Coachrelatie 4 

Opvallend in deze coachrelatie is de hoeveelheid complimenten die de coach geeft. Die zijn constant 

tijdens de drie meetmomenten aanwezig. Het eerste coachmoment bestond uit een coachgesprek en 

coaching tijdens het werk. De interventies van het coachgesprek die vaak voorkwamen zijn het 

aansturen op reflectie, het geven van advies, het laten zien van empathie het concreet maken van 

actiepunten. Bij het coachen terwijl de medewerker aan het werk is, blijken de meest aanwezige 

interventies van de coach; vragen om inzicht, geeft feedback op haar werk en complimenten. De 

frequentie van de interventies lijken afhankelijk van de inhoud en de vorm van het gesprek. In het 

laatste gesprek met medewerker a geeft zij duidelijk aan waar ze moeite mee heeft. De coach laat in 

zijn interventies zijn empathie zien. Opmerkelijk is dat de medewerker onveranderd problemen blijft 

aangeven. De coach echter geeft in meerder mate feedback en complimenten gedurende de drie 

momenten.  

 

Coachrelatie 5 

De coach geeft de medewerker advies en stelt vragen om inzicht te krijgen in haar (werk)handeling. 

Tijdens coaching on-the-job duidt de coach op mogelijkheden, geeft feedback op haar werk en geeft 

een aantal adviezen. De medewerker denkt hardop mee met de coach. Het derde coachmoment 

bestaat uit de reflectie op de tuinweek die inmiddels heeft plaatsgevonden. Opmerkelijk is het grote 

aantal adviezen die de coach geeft aan de medewerker. De coach stelt aan het begin en aan het 

einde vragen ter reflectie en om inzicht te krijgen in de (werk)handeling van de medewerker. 

Daarnaast geeft de coach aan het einde feedback. Verhoudingsgewijs krijgt de medewerker op het 

laatste coachmoment meer feedback en adviezen dan in de vorige coachmomenten. Dit komt overeen 

met wat medewerker b over de aanpak van haar coach verteld. Medewerker b geeft aan dat de coach 

haar in het begin loslaat en aan het einde feedback geeft.  
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Casus 4: Kruidvat 

 

1. In hoeverre is er een relatie tussen de intentie van de coach en het daadwerkelijke coachgedrag? 

 

Intentie 

De doelstellingen die de coach bij medewerker a heeft geformuleerd is dat aan het einde van de drie 

weken klaar is om in een ander filiaal assistent te worden. Dit houdt in dat zij de regels en procedures 

in de winkel moet kennen. De doelstellingen die de coach bij medewerker b heeft geformuleerd is het 

routine maken van haar werkzaamheden zodat zij haar proeftijd doorkomt.  

De coach beschreef zijn aanpak vooraf aan de meetmomenten voor medewerker a als het nalopen 

van het opleidingspaspoort waarbij ze steeds meer werkzaamheden bij moet leren. De coach 

beschreef zijn aanpak vooraf aan de meetmomenten voor medewerker b als het aanspreken op 

werkzaamheden en taken die beter en sneller kunnen. De vaardigheden die dit van de coach vraagt is 

vooral het nadenken over de manier van coachen. Hij noemt daarbij het verschil tussen de beide 

personen. Bij medewerker a vindt hij het belangrijk dat zij zelf inzicht in iets krijgt. Bij medewerker a 

zou hij sneller een oplossing of opdracht geven. De coach geeft bij attitude aan dat hij verwacht dat 

medewerker a door zijn coachgedrag inzicht krijgt in wat het is om assistent filiaalmanager bij Kruidvat 

te zijn. De coach hoopt dat zij de basis beheerst en zelf invulling kan geven op het filiaal waar ze gaat 

werken. De coach hoopt dat medewerker b zelfvertrouwen krijgt en met de omgeving vertrouwt raakt 

door zijn coachgedrag. Hierdoor hoopt hij dat medewerker b op haar gemak is zodat ze zich beter kan 

ontwikkelen. De coach beheerst de vaardigheden redelijk en heeft 100% vertrouwen in dat hij deze 

kan laten zien gedurende tijd. De coach is gemotiveerd om zijn coachgedrag in te zetten en is er van 

overtuigd dat zijn vaardigheden gewaardeerd worden.  

Daadwerkelijk gedrag 
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Figuur 8: Medewerker a 

Het eerste coachmoment bestond uit een coachgesprek. Het gesprek werd aan de hand van een 

opleidingspaspoort vormgegeven. Aan het begin en het einde stelt de coach vragen aan de 

medewerker om inzicht te krijgen in haar werkhandeling. In het begin stuurt de coach ook aan op 

reflectie. De medewerker is in het begin open over haar (werk)gedrag en reflecteert tweemaal. Het 

middelste gedeelte van het gesprek bestaat voor de coach vooral uit advies, voorbeelden en 

oplossingen geven en het aanreiken van tools. De medewerker stelt in dit gedeelte 9 maal een vraag 

en geeft eenmaal een probleem aan. Gedurende het hele coachgesprek denkt zij hardop mee.  

 Bij het tweede coachmoment met medewerker a hebben de coach en de medewerker een 

planning gemaakt. De coach geeft tijdens dit coachmoment vooral advies en oplossingen. Daarnaast 

duidt hij op mogelijkheden, geeft enkele voorbeelden en doet enkele handelingen/werkzaamheden 

voor. De coach stelt een aantal keer een vraag om inzicht te krijgen in de (werk)handeling van de 

medewerker. De medewerker stelt veelal een hulp vraag (15 maal) en zij denkt hardop mee (33 maal).  

  Het derde coachmoment heeft plaatsgevonden in de zesde week van de opleiding van 

medewerker a. De zesde week is tevens de laatste week en dit betekent dat zij alle werkzaamheden 

en taken zelfstandig uitvoert en leiding geeft aan het bedrijf. De meest voorkomende interventie van 

dit gesprek was stellen van vragen om inzicht te krijgen in de werkhandeling van de medewerker. 

Daarnaast geeft de coach regelmatig een hint, geeft advies en oplossingen. De coach stuurt in het 

midden van gesprek aan op reflectie. De medewerker geeft tweemaal een probleem aan, is open in 

haar (werk)gedrag en reflecteert.  

    

Interventie 

frequentie 
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Figuur 9: Medewerker b 

Het eerst coachmoment met medewerker b bestond uit een gesprek. Medewerker b is een nieuwe 

medewerker en zij wordt nog ingewerkt. De coach stelt in dit gesprek vragen om inzicht te krijgen in 

haar (werk)handeling. Gedurende het gesprek stuurt de coach aan op reflectie. De coach geeft 

complimenten en eenmaal feedback. In het begin van het gesprek en aan het einde maakt de coach 

actiepunten concreet. De medewerker laat verhoudingsgewijs opvallend weinig reactie zien. Zij is vier 

keer open over haar (werk)gedrag, denkt vier keer hardop mee, gaat vier keer mee met de manier van 

de coach en reflecteer drie keer. De medewerker denkt gedurende het gesprek hardop mee. De 

medewerker blijft in het begin eenmaal bij haar eigen manier en gaat tweemaal mee met de manier 

van de coach. Aan het einde van het gesprek geeft zij tweemaal een probleem aan.  

 Het tweede coachmoment vindt plaats op het moment dat de coach de vorige dag een conflict 

met de medewerker heeft gehad. De medewerker laat verhoudingsgewijs opvallend weinig reactie 

zien. De coach laat opvallend veel empathie zien en stuurt aan op reflectie. Daarnaast doet hij twee 

keer aanspraak op gedragverandering bij de medewerker. Daarnaast geeft hij haar feedback en 

complimenten. De medewerker is vier keer open over haar (werk)gedrag, denkt vier keer hardop mee, 

gaat vier keer mee met de manier van de coach en reflecteer drie keer. Zij is nu in tegenstelling tot het 

eerste moment wel open over haar (werk)gedrag en reflecteert zij.  

  De medewerker reageert in het tweede gesprek meer op de coach dan in het eerste gesprek. 

De coach is ongeveer evenveel aan het woord. De coach geeft meer advies en stelt minder vragen 

om inzicht te krijgen in haar (werk)handeling. De inhoud van het gesprek was echter ook persoonlijk. 

Het gedrag van de medewerker moest veranderen. De ontwikkeling van de coach is niet duidelijk af te 
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leiden uit deze gesprekken.  

 

2. In hoeverre wordt het daadwerkelijke coachgedrag als effectief ervaren door de coach? 

Aan het einde van het traject geeft de coach aan dat hij de doelstellingen met de medewerker a heeft 

behaald en met medewerker b niet. Medewerker a heeft voldoende geleerd om goed te functioneren 

bij de Kruidvat. Met medewerker b is het een ander verhaal: „die is hard op weg om er uit te gaan‟. De 

coach heeft de doelstellingen met medewerker a behaald door het opleidingspaspoort stap voor stap 

door te nemen. Daardoor leert hij de medewerker beetje bij beetje nieuwe werkzaamheden en 

vaardigheden. De laatste week van haar opleiding moet de medewerker het filiaal zelfstandig leiden. 

In die week kan de coach pas echt zien wat de medewerker heeft geleerd. Met medewerker b heeft de 

coach veel gesprekken gevoerd om de situatie ten goede te keren. De coach is er niet van overtuigd 

dat dit nog gaat gebeuren. In het interview na afloop van de drie meetmomenten benoemt de coach 

dat het belangrijk is om bewustwording te creëren. De coach creëert bewustwording door vragen te 

stellen en de medewerker zelf na te laten denken. Hij geeft tijdens het werk feedback en 

complimenten over werkprocessen.  

  Voor medewerker a is het effectief geweest dat de coach haar een week loslaat en zij nu 

zelfstandig de winkel moet runnen. Medewerker a kan op deze manier nog vragen aan de coach 

stellen wanneer zij ergens tegen aanloopt. De coach heeft in het begin van haar opleiding de keuzes 

voor medewerker a gemaakt. De laatste week moet de medewerker zelf de keuzes maken. De coach 

geeft achteraf feedback. Wanneer hij grote gevolgen voorziet grijpt de coach eerder in. Bij kleine 

gevolgen vindt de coach het belangrijk dat de medewerker zelf de impact ervaart.  

  Voor medewerker b is het belangrijk geweest dat de coach tijd voor haar heeft genomen en 

haar heeft geconfronteerd. De coach heeft de medewerker geconfronteerd met welke consequenties 

haar keuzes hebben.  

  Coachgedrag wat minder effectief is geweest aldus de coach is het volgende: 

 

 

  

Ten aanzien van medewerker b had de coach het volgende kunnen doen: 

 

 

 

 

 

…ik weet niet of de situatie dan was verandert, maar ik had haar zelf mee kunnen nemen. Niet zozeer aan het handje 

maar wel korter er op: dit doe je goed en dit doe je niet goed. Ik ga er eigenlijk vanuit dat iedereen snel zelfstandig is. 

Maar iedereen heeft natuurlijk een ander zelfstandigheidniveau. Medewerker b wellicht wat onder het gemiddelde en daar 

had ik meer tijd voor vrij kunnen maken. En meer moeten kijken; goh had ik je daar echt mee kunnen helpen. 

 

Bij medewerker a had ik soms wel iets we hadden er nog meer tijd in kunnen stoppen. Of minder snel aannemen dat 

dingen bekend zijn, dat is het denk ik meer. Ze loopt natuurlijk best wel tegen dingetjes aan dat ik denk oei dat is basis. 

Hoe komt dat dan dat het niet bekend is. Ik vraag nu of ze weet hoe het werkt maar had beter moeten na gaan of ze het 

echt heeft begrepen; van ok doe maar voor en leg maar uit.  
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3. In hoeverre wordt het daadwerkelijke coachgedrag als effectief ervaren door de gecoachte? 

De doelstellingen die medewerker a vooraf heeft gesteld zijn zowel gericht op inzicht krijgen in 

processen als in leidinggeven. Medewerker a heeft haar doelstellingen behaald. Medewerker a geeft 

aan dat de coach haar heeft mee laten kijken in hoe hij dingen aanpakt. Daarbij gaf hij uitleg over 

waarom hij de dingen op die manier deed. Medewerker a ervaart als effectief coachgedrag wanneer 

de coach haar aanspreekt op dingen die zij niet goed doet.  

 

 

Medewerker a geeft aan het effectief te vinden wanneer de coach haar op fouten wijst en hier advies 

in geeft. De coach heeft tijd voor de werknemer genomen haar dingen uit te leggen en door haar ook 

zelf dingen te laten doen. De medewerker geeft aan het prettig te vinden dat de coach open, duidelijk 

en eerlijk is. Tijdens de begeleiding op de werkvloer observeert de coach de medewerker en geeft 

feedback wanneer iets niet goed gaat. Medewerker a had achteraf wel eerder zelf taken uit willen 

voeren. Door de taken en werkzaamheden zelf op te pakken kan de medewerker eerder leren van 

problemen waar ze tegen aan loopt.  

  De doelstellingen die medewerker b vooraf heeft gesteld is het maken van een 

winkeloverzicht. Medewerker b was gedurende de tijd dat het derde meetmoment plaats zou vinden 

niet aanwezig. Er waren problemen rondom haar contract gezien haar privé situatie haar houding en 

gedrag beïnvloedde op haar werk. Het laatste interview heeft met medewerker b dan ook niet 

plaatsgevonden.  

Medewerker b geeft aan zijn doelstellingen te halen door een aantal werkzaamheden samen te doen 

met haar coach. Daarnaast helpt het ook om elke week te bespreken wat zij heeft geleerd en om dit 

op te schrijven. Medewerker a geeft aan zijn doelstellingen te behalen door vooral vragen te stellen 

aan haar coach en aan haar andere collega‟s. 

 

4. In hoeverre verandert het coachgedrag zich in de loop van de periode? 

Coachrelatie 6 

Opmerkelijk in de verandering van het coachgedrag van de coach is dat hij tijdens het derde 

coachmoment minder adviezen en meer hints geeft. De coach stuurt meer aan op reflectie en stelt 

veelal vragen om inzicht te krijgen in de (werk)handeling van de medewerker. Dit kan voortkomen uit 

de verantwoordelijkheid die de medewerker nu draagt en de fase van de begeleiding zoals de coach 

zelf aangaf. Uit het interview met de medewerker blijkt dat zij het effectiever vindt om het werk zelf uit 

te voeren. Het meer loslaten van de begeleiding van de coach had wel eerder gekund volgens haar. 

Uit de grafiek blijkt dat er in de interventies van de coach ineens grote verandering plaats heeft 

gevonden. Dit proces van loslaten is dus niet gelijkmatig gegaan. Het derde coachmoment heeft 

plaatsgevonden in de zesde week van de opleiding van medewerker a. De zesde week is tevens de 

Nu bijvoorbeeld met de tussentellingen dan wijst de coach mij erop; joh als je nu naar het dagrooster had gekeken dan 

waren de tussentellingen gedaan en was dit gedaan. Dat is voor mij dan ook weer een leermoment; ok je hebt gelijk maar 

dat is ook wat er nog niet echt routinematig in zit. 
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laatste week en dit betekent dat zij alle werkzaamheden en taken zelfstandig uitvoert en leiding geeft 

aan het bedrijf. 

 

Coachrelatie 7  

Het eerst coachmoment met medewerker b bestond uit een gesprek. Medewerker b is een nieuwe 

medewerker en zij wordt nog ingewerkt. De coach stelt in dit gesprek vragen om inzicht te krijgen in 

haar (werk)handeling. Gedurende het gesprek stuurt de coach aan op reflectie. De medewerker laat 

verhoudingsgewijs opvallend weinig reactie zien. Het tweede coachmoment vindt plaats op het 

moment dat de coach de vorige dag een conflict met de medewerker heeft gehad. De coach laat 

opvallend veel empathie zien en stuurt aan op reflectie. De medewerker is nu in tegenstelling tot het 

eerste moment wel open over haar (werk)gedrag en reflecteert zij. De medewerker reageert in het 

tweede gesprek meer op de coach dan in het eerste gesprek maar nog steeds nihil. De coach is 

ongeveer evenveel aan het woord. De coach geeft meer advies en stelt minder vragen om inzicht te 

krijgen in haar (werk)handeling. De inhoud van het gesprek was echter ook persoonlijk. Het gedrag 

van de medewerker moest veranderen.    

 

. 
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Casus 5: HEMA 

1. In hoeverre is er een relatie tussen de intentie van de coach en het daadwerkelijke coachgedrag? 

 

Intentie 

De doelstelling die de coach bij medewerker a heeft geformuleerd is vooral het vergroten van het 

zelfvertrouwen in het kunnen werken met de processen op de computer. De coach beschreef zijn 

aanpak vooraf aan de meetmomenten voor medewerker a als het uitleggen en instructies geven en 

het samen doornemen van de werkzaamheden. De doelstelling die de coach bij medewerker b heeft 

geformuleerd is gericht op time management. Medeweker a moet prioriteiten kunnen stellen en taken 

delegeren. De coach beschreef zijn aanpak vooraf aan de meetmomenten voor medewerker b als het 

tijdens het werk feedback en complimenten geven. De vaardigheden die dit van de coach vraagt is 

naast zijn normale manier van coach namelijk; confronteren en feedback en complimenten geven, het 

geven van aandacht en gedoceerde informatie. De coach geeft bij attitude aan dat hij verwacht dat het 

een positieve uitkomst heeft. Positief voor de mensen omdat zij zich dan waardevoller voelen voor het 

bedrijf, hierdoor krijgen zij meer zelfvertrouwen. Uiteindelijk moet dat resulteren dat het de coach rust 

geeft zodat hij zich bezig kan houden met andere projecten en zaken waardoor hij het werk niet alleen 

hoeft te doen. De coach denkt dat hij vaardigheden allen bezit. Voor de coach is het volgende van 

belang: 

 

 

 

 

 De coach heeft er 100% vertrouwen in dat hij de vaardigheden gedurende de komende tijd kan laten 

zien. De coach is gemotiveerd om de medewerkers op deze manier te coachen gezien hij er van 

overtuigd is dat iedereen een opleiding nodig heeft. Het bedrijf verandert en men moet inspelen op 

actuele situaties. Hij denkt dat de medewerkers zijn interventies waarderen omdat ze met zijn allen 

verder willen komen en daar zijn zowel feedback als complimenten voor nodig. 

Daadwerkelijk gedrag 

De kunst is om de goede mix op het juiste moment toe te geven . De ene keer zal je meer feedback moeten geven. De 

ene keer wat meer complimenten de andere keer wat meer corrigeren. Dat is denk ik van de situatie afhankelijk, van de 

persoon afhankelijk. Afhankelijk van hoe vaak iets al gebeurt is. Als de eerste keer iemand iets niet weet dan is dat 

logisch dat je dan coacht en traint en de tijd er voor neemt maar als iemand voor de vijfde keer in het verkeerde scherm 

zit dan kan je je afvragen; wil je het of wil je niet. En moet je dan een keer wat harder en confronterende zijn. Ik denk dat 

ik alles bezit en dat het voor mij de kunst is om juiste middel op het juiste moment in te zetten. 
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Figuur 10: Medewerker a 

Het eerste coachmoment bestond voornamelijk uit coaching tijdens het werk. De interventies die 

voornamelijk gepleegd werden door de coach zijn het geven van advies, hint en oplossingen. De 

coach duidde de medewerker ook op mogelijkheden, stelde vragen om inzicht te krijgen in haar 

(werk)handeling en maakte actiepunten concreet. Actiepunten betreft in deze context de opdrachten 

die de medewerker van de coach kreeg. Dit waren opdrachten die per direct uitgevoerd moesten 

worden. Bij het tweede coachmoment met medewerker a hebben de coach en de medewerker een 

planning gemaakt. Opvallend is de vele vragen om inzicht te krijgen in de (werk)handeling van de 

medewerker en het aantal keer advies dat de coach geeft. De coach doet de werkzaamheden en/of 

taken meer voor dan tijdens het eerste moment. De coach geeft minder oplossingen en minder hints. 

Het derde coachmoment is een coachgesprek over de werkhandelingen. De coach doet vijf keer de 

werkhandeling voor en geeft veelal oplossingen.    

Interventie 

Frequentie % 
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Figuur 11: Medewerker b 

Het eerst coachmoment met medewerker b bestond uit een gesprek over hoe de bestellingen 

behandeld moest worden rondom feestdagen. De coach stelt in dit gesprek vragen om inzicht te 

krijgen in zijn (werk)handeling. Gedurende het gesprek geeft de coach aan de medewerker advies. 

Tijdens het coachen duidt hij op mogelijkheden. De coach geeft geen compliment over zijn werk maar 

wel over zijn persoon en gedrag. De medewerker denkt vooral hardop mee. Hij vraagt twee keer om 

hulp en geeft een keer een probleem aan. De medewerker blijft een keer bij zijn eigen manier en gaat 

een keer mee met de manier van de coach. 

 Het tweede coachmoment vindt plaats in een overlegsetting waarin de medewerker en de 

coach samen uit een probleem proberen te komen. De frequenties van de interventies het stellen van 

vragen om inzicht te krijgen in de werkhandeling is in hoge mate gestegen. De coach geeft ook meer 

voorbeelden. De medewerker denkt vooral hardop mee. Hij geeft twee keer een probleem aan. De 

ene keer gaat hij mee met de manier van de coach en de andere keer blijft hij bij zijn eigen manier. De 

medewerker vraagt een keer om hulp en gaat mee met de manier van de coach.    

  Tijdens het derde coachmoment zijn de coach en de medewerker samen in overleg. In het 

eerste gedeelte van het gesprek geeft de coach vooral oplossingen. In het tweede gedeelte stelt hij 

vaak vragen om inzicht te krijgen in de medewerker zijn (werk)handeling. De medewerker denkt weer 

vooral hardop mee.  

2. In hoeverre wordt het daadwerkelijke coachgedrag als effectief ervaren door de coach? 

De coach geeft aan het einde van de drie coachmomenten aan zijn doelstellingen met medewerker a 

te hebben behaald. Met medewerker b heeft hij niet zoveel bereikt als met medewerker a. Met 

medewerker a heeft de coach elke dag dat zij samen aan het werk waren voldoende tijd vrijgemaakt 

Interventie 

Frequentie % 
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om haar te trainen. Trainen door haar werkzaamheden te laten doen zonder dat hij erbij was. 

Medewerker b heeft de coach steeds meer geconfronteerd om vervolgens samen met hem aan de 

slag te gaan hoe het wel moet. De coach heeft nog niet bereikt dat hij daar invloed op kan uitoefenen 

om het gewenste resultaat te krijgen.  

  De intentie om het bepaald gedrag te laten zien komt overeen met zijn daadwerkelijke gedrag. 

Dit gedrag heeft echter nog niet de gewenste resultaten bij medewerker b opgeleverd. Bij medewerker 

a heeft zijn gedrag wel het gewenste resultaat opgeleverd. In het interview na afloop van de drie 

meetmomenten benoemt de coach dat het belangrijk is om een evenwicht te creëren tussen enerzijds 

directief en sturend en anderzijds loslaten. Als coach probeert hij de juiste balans te vinden tussen 

controleren, feedback geven en complimenteren om de medewerkers uiteindelijk los te kunnen laten. 

Dit moment van loslaten moet op een gegeven moment wel gebeuren voor de effectiviteit. De coach 

geeft aan dit nog lastig te vinden gezien hij graag de controle houdt. De coach denkt dat de 

medewerkers hun samenwerking met hem prettig vinden omdat hij eerlijk is, open en de medewerker 

met respect behandelt: „wanneer het werk goed of fout gedaan wordt, het blijven voor mij dezelfde 

medewerkers‟.  

  Bij medewerker a is de coach zeker over zijn coachgedrag. Hij heeft haar taken gegeven die 

zij zelfstandig moest uitvoeren. Hierdoor heeft de medewerker vertrouwen gekregen in haar kunnen.  

Bij medewerker b heeft de coach wel getwijfeld of hij juist directiever moest zijn of meer moest 

loslaten. Hij geeft aan dat er nog met een korte samenwerking is tussen medewerker b en hem, dit 

maakt het lastige om in te spelen om gedragsveranderingen. Terwijl dit misschien wel effectiever zou 

zijn.  

3. In hoeverre wordt het daadwerkelijke coachgedrag als effectief ervaren door de gecoachte? 

De doelstelling die medewerker a vooraf heeft gesteld is het zelfstandig kunnen werken op de 

computer en gegevens kunnen opzoeken en uitdraaien. Medewerker a voelt zich nog niet zeker met 

het computerwerk en wil zich hier graag in ontwikkelen. 

Medewerker a geeft aan dat de manier waarop de coach haar heeft begeleid prettig was. De coach 

legt haar werkzaamheden uit en laat het haar vervolgens zelf doen. Zij leert het meest door het zelf te 

doen en de coach geeft haar hierin de ruimte. Vervolgens stuurt de coach haar bij met aanwijzingen 

en/of feedback. De coach vraagt haar waarom zij bepaalde taken op die manier uitvoert wanneer het 

fout gaat. De coach laat de medewerker zelf naar de oplossing zoeken. Hij geeft haar hints, geen 

antwoorden. Wanneer iets echt anders moet geeft hij wel aan wat er anders moet en hoe. 

Medewerker a geeft aan dat de coach zowel feedback als complimenten geeft.  

   De doelstelling die medewerker b vooraf heeft gesteld is het verbeteren van zijn communicatie 

vaardigheden. Het overbrengen van kennis op zijn leidinggevende. Medewerker b geeft aan niet met 

zijn doelen bezig te geweest. De coach pleegt interventies wanneer nodig. De medewerker geeft aan 

dat hij zelf op de coach zal afstappen wanneer hij iets wil leren. Echter, veelal heeft hij hier de coach 

niet voor nodig. Hij reflecteert op zichzelf wanneer naar zijn werk gaat of van zijn werk naar huis gaat. 

De coach laat de medewerker vrij en geeft hem verantwoordelijkheid. Hier werkt de medewerker 
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prettig onder. De coach geeft aan wanneer iets niet goed gaat of wel. Voor de medewerker is dit 

effectief. De medewerker vindt het prettig om vrijheid en verantwoordelijkheid te krijgen omdat dit 

vertrouwen uitstraalt in zijn kunnen. 

4. In hoeverre verandert het coachgedrag zich in de loop van de periode? 

Coachrelatie 8 

Het eerste coachmoment bestond voornamelijk uit coaching on-the-job. De interventies die 

voornamelijk gepleegd werden door de coach zijn het geven van advies, hints en oplossingen. De 

coach duidde de medewerker ook op mogelijkheden, stelde vragen om inzicht te krijgen in haar 

(werk)handeling en maakte actiepunten concreet. Actiepunten betreft in deze context de opdrachten 

die de medewerker van de coach kreeg. Dit waren opdrachten die per direct uitgevoerd moesten 

worden. Bij het tweede coachmoment met medewerker a hebben de coach en de medewerker een 

planning gemaakt. Opvallend is de vele vragen om inzicht te krijgen in de (werk)handeling van de 

medewerker en het aantal keer advies dat de coach geeft. De coach doet de werkzaamheden en/of 

taken meer voor dan tijdens het eerste moment. De coach geeft minder oplossingen en minder hints. 

Het derde coachmoment is een coachgesprek over de werkhandelingen. De coach wil de medewerker 

het vertrouwen geven dat zij het computerwerk zelf kan. In de interventies is dit niet zichtbaar. Hij doet 

meer dingen voor, geeft meer oplossingen en stelt minder vragen om inzicht te krijgen in haar 

(werk)handeling.  

Coachrelatie 9 

Het eerst coachmoment met de medewerker bestond uit een gesprek over hoe de bestellingen 

behandeld moest worden rondom feestdagen. De coach stelt in dit gesprek vragen om inzicht te 

krijgen in zijn (werk)handeling en geeft advies. Het tweede coachmoment vindt plaats in een 

overlegsetting waarin de medewerker en de coach samen uit een probleem proberen te komen. De 

frequenties van de interventies het stellen van vragen om inzicht te krijgen in de werkhandeling is in 

hoge mate gestegen. De coach geeft ook meer voorbeelden. Tijdens het derde coachmoment zijn de 

coach en de medewerker samen in overleg. In het eerste gedeelte van het gesprek geeft de coach 

vooral oplossingen. In het tweede gedeelte stelt hij vaak vragen om inzicht te krijgen in de 

medewerker zijn (werk)handeling. Opmerkelijk in de verandering van de coach is dat hij tijdens het 

derde coachmoment minder adviezen geeft, geen hints geeft en minder vragen stelt om inzicht te 

krijgen in de (werk)handeling van de medewerker. De coach stuurt de medewerker in dit gesprek 

directief aan lijkt daarin weinig open te staan over hoe de medewerker er over denkt. 

 


