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EEN THEORIE OVER EXECUTIVE COACHING IN GROEPEN:  
DE PSYCHODYNAMISCH KLINISCHE BENADERING 

 
De aanvang van dit werk gaat terug tot 2002, toen ik als stagiair werd uitgenodigd om 
als groepscoach voor executives bij INSEAD met leidinggevenden aan het Advanced 
Management Program mee te werken. Ik werkte eerst als invaller samen met een 
praktiserend psychoanalyticus en later met een klinisch psycholoog. Beide 
interventies waren rampzalig. De psychoanalyticus ging rond met losse interpretaties 
en gebruikte concepten die de deelnemers, en - moet ik toegeven - ook mij de pet te 
boven gingen. Met de klinisch psycholoog verliep mijn eigen interventie ongelooflijk 
slecht. Verkeerd getimed en met de verkeerde intenties, was zij bijna catastrofaal. 
Desondanks werd de interventie over het algemeen goed ontvangen en leek deze 
positieve effecten te hebben. Ikzelf was echter sceptisch en voorzichtig.  
 
Hoe meer ik in het werk verzeild raakte, hoe minder ik begreep waarom het werkte. 
Naarmate ik meer leerde, leek ik minder te weten. De deelnemers vonden het 
daarentegen niet alleen fantastisch, ze brachten ook belangrijke wijzigingen aan in 
hun leven. Ik besloot om te ontdekken wat er precies plaatsvond, en hoe en waarom. 
Wat het relatief eenvoudig maakte, was dat niemand de interventie eerder had 
bestudeerd. Dit vormde echter ook de grootste uitdaging. Er was een theorie nodig.  
 
Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de relevantie en het potentiële belang van 
onderzoek naar deze interventie. Meer dan duizend mensen per jaar ondergaan op de 
verschillende INSEAD-campussen deze interventie. Het leek een relevant onderwerp 
om verder te onderzoeken. Ik ben naar de oorsprong van groepscoaching gaan kijken 
en heb een begin gemaakt met een analyse van de componenten daarvan, d.w.z. van 
psychodynamische psychotherapie, groepsprocessen en coaching als methodologieën 
voor verandering. Ik formuleer hier ook de onderzoeksvraag: waarom werkt deze 
interventie? Door middel van een globaal onderzoek van een aantal commentaren van 
de deelnemers aan het proces, was ik in staat om niet alleen hun waardering maar ook 
de consistent goede scores over een langere periode vast te stellen.  
 
Hoofdstuk 2 gaat over de onderzoeksaanpak die ik heb gekozen. Om een theorie te 
kunnen ontwikkelen, was het nodig kwalitatieve gegevens te verzamelen. Dit soort 
gegevens kent niet alleen beperkingen, maar vereist bij het verzamelen ervan ook 
discipline en nauwkeurigheid binnen zeer gespecificeerde grenzen. Ik leg uit waarom 
deze benadering relevant geacht wordt en rechtvaardig de basis voor 
gegevensverzameling die ik heb gekozen. Ik leg ook de verschillende vertekeningen 
uit die kunnen ontstaan in kwalitatief onderzoek. Het overkoepelende thema van dit 
hoofdstuk is om de gefundeerde theoriebenadering die in de sociale wetenschappen 
meestal gebruikt wordt bij de inductieve ontwikkeling van een theorie uit te leggen en 
te rechtvaardigen.  
 
In hoofdstuk 3 wordt het onderzochte proces uiteengezet. Na veel jaren met dit proces 
te hebben gewerkt, was het gemakkelijk om grofweg zijn onderdelen aan te geven. 
Daarbinnen kunnen een aantal samenstellende componenten worden gevonden die 
bekend en uitgebreid onderzocht zijn in de sociaal-wetenschappelijke literatuur, maar 
die niet zonder meer duidelijk zijn voor een waarnemer. Zo dragen storytelling, spel, 
overgangsruimtes, werkallianties en zelfs logistieke elementen als dynamisch beheer 
alle bij aan het totale proces, en kunnen de effecten daarvan worden waargenomen. Ik 
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probeer de lezer hier het perspectief van een 'vlieg op de muur' te bieden om het 
proces in zijn geheel te begrijpen en het tevens te ontleden om later verder te kunnen 
onderzoeken.  
 
Hoofdstuk 4 richt zich op de verschillende componenten die in het proces naar voren 
komen en onderzoekt deze vanuit het perspectief van de deelnemers. Ik heb gekeken 
naar het psychodynamische groepscoachingsproces voor leidinggevenden met het 
doel om niet alleen hun reacties, maar ook hun betekenisgevingen te achterhalen. Op 
dit punt doet een werkhypothese zijn intrede: namelijk dat de combinatie van 
psychotherapeutische aanpakken, groepsprocessen en een coachingsmethodiek samen 
een effectieve interventie creëert. Door te kijken naar de rol van de respectievelijke 
elementen zoals het groepsproces, het coachingsproces, storytelling en naar literatuur 
rondom deze onderwerpen te verwijzen, worden de niet-causale verbanden 
geïllustreerd tussen wat de deelnemers ervaren en de theorie van de individuele 
componenten die hen ondersteunen. Tot slot onderzoek ik één van de belangrijkste 
aspecten van het proces, namelijk hoe de deelnemers in staat waren om veranderingen 
te maken. 
 
Hoofdstuk 5 vormt in wezen de kern van het werk. Het was belangrijk om in de 
wetenschappelijke literatuur na te gaan in hoeverre de drie belangrijkste ingrediënten, 
de psychodynamische psychotherapie, groepstherapie en executive coaching 
afzonderlijk als effectieve interventies worden beschouwd. Meta-analyses van de drie 
elementen in de verschillende databases waarin deze elementen konden worden 
gevonden, leidden tot het literatuuronderzoek. Ter verdere exploratie kijkt het 
literatuuronderzoek ook naar de cognitieve gedragstherapie als een met de 
psychodynamische psychotherapie vergelijkbare aanpak, om te analyseren of een 
louter gedragsmatige aanpak ook kan werken. Het overzicht laat zien dat de drie 
elementen afzonderlijk werkzaam zijn. Mijn hypothese is een syllogisme, deductief 
gebaseerd op de interviews met de deelnemers, de positieve resultaten van de sessies 
en de succesvolle follow-up onder het merendeel van de deelnemers, en stelt dat de 
afzonderlijke elementen samenkomen om één uniforme, werkbare, functionele en 
succesvolle interventie te creëren.  
 
Hoofdstuk 6 gaat in op theorieën over twee van de drie onafhankelijke elementen 
vanuit een historisch en epistemologisch perspectief. Daar er zo veel is geschreven 
over psychotherapie, groepsprocessen en coachen, is het moeilijk om het hele 
landschap te overzien. De belangrijkste theorieën voor mijn onderzoek zijn hier echter 
te vinden. Via psychotherapie, korte psychotherapie en de theorie van objectrelaties 
heb ik een route uitgezet naar groepspsychotherapie die de belangrijkste theoretici van 
elke discipline bespreekt.  
 
Hoofdstuk 7 gaat uitsluitend over coachingstheorie. Coaching is een relatief nieuwe 
discipline in de sociale wetenschappen en er zijn weinig theorieën over te vinden. Met 
name groepscoaching is nauwelijks onderzocht. Een voorganger van groepscoaching 
is echter te vinden in het werk van Lewin. We beginnen ook te zien hoe een aantal 
van de afweermechanismen die in zowel individuele als groepspsychotherapie 
gegenereerd worden, ook bij coaching voorkomen. Het hoofdstuk sluit af met een 
poging om de rol van een groepscoach te onderscheiden van die van een 
psychotherapeut en een groepspsychotherapeut.  
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Hoofdstuk 8 brengt commentaren samen van een aantal praktijkmensen die jarenlang 
interventies hebben ontwikkeld en uitgevoerd. Ik wilde weten in hoeverre de 
belangrijkste elementen van psychotherapie en groepspsychotherapie in hun praktijk 
van groepscoaching naar voren kwamen. We zien dat er aandacht wordt besteed aan 
afweer en dat er overgangsruimtes worden gecreëerd. Aan de andere kant wordt met 
een aantal beperkingen van de psychotherapeutische traditie flexibeler omgegaan. We 
beginnen te zien dat interventies in groepscoaching apart en uniek zijn.  
 
In hoofdstuk 9 komen we tot een conclusie en worden talloze mogelijkheden voor 
toekomstig onderzoek aangedragen. Er wordt een model voorgesteld om steun te 
verlenen aan de theorie voor de verschillende componenten die een rol spelen binnen 
de interventie. Het was niet voldoende om te weten dat de interventie werkte. Het 
hoofddoel van dit onderzoek was om te begrijpen waarom en hoe de interventie 
werkte. Na de interventie door verschillende lenzen bekeken te hebben, stel ik voor 
dat de werkzaamheid ervan een theoretische basis heeft in drie tot nu toe apart 
bestudeerde interventies. Er wordt echter geen hypothese over een causaal verband 
geformuleerd. Wat ik voorstel is dat de krachtige elementen van elk van de drie 
benaderingen samenkomen en positieve resultaten genereren in een vierde, unieke en 
aparte interventie.  
 
Tenslotte, dit werk is gebouwd op twee basale veronderstellingen. Voor succesvol 
gebleken interventies in het domein van de  sociale wetenschappen is een 
ondersteunende theorie noodzakelijk. Echter, deze was hier niet voorhanden. 
Het gebrek aan kwantitatieve data dwong om het onderzoek te doen vanuit een 
kwalitatief perspectief, gebruikmakend van “grounded theory” als methodologie, en 
om te kijken naar eerder onderzochte,  afzonderlijke ‘ingrediënten’. 
Het onderzoek richtte zich op deze uiteenlopende componenten, op de praktijk van de 
eigenlijke interventie en op het verzamelen van gegevens inzake techniek. De 
conclusie luidt dat er diverse elkaar niet beconcurrerende of uitsluitende  factoren een 
rol spelen. Zoals onder andere Winnicott’s theorie van transitional space, de working 
alliance uit het psychotherapeutische veld en de behoefte aan een holding 
environment. Dit leidt tot de hypothese dat zich op het kruisvlak van al deze factoren 
een krachtige, werkbare,  effectieve interventie voordoet. 
De mogelijkheden voor verder onderzoek zijn groot: van intacte executive teams tot 
geografisch  gespreide groepen. Executive coaching in groepen kent een bijna 
ongelimiteerde toepassingsmogelijkheid als verander methodologie.  De coaching 
praktijk groeit snel en de schaalvoordelen van executive coaching in groepen werken 
aanlokkelijk. Samen met het psychodynamic aspect, waarmee executives kunnen 
reflecteren, leren en zich kunnen ontwikkelen, biedt de interventie een kans om bij te 
dragen aan zowel organisatie als maatschappelijke ontwikkeling. 
 
Hopelijk  levert dit werk een bijdrage aan het vestigen van een fundament voor de 
verdere ontwikkeling van kennis en begrip van coaching van executives in groepen. 
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