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| Veilig voor gebruik
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EVIDENCE-BASED
KOMPAS COACHING
Onderzoek bevestigt dat coaching effectief kan zijn.
Verhoog je kans op een effectief coachingstraject
door met de juiste ondersteunende instrumenten
aan de slag te gaan.
Dit kompas geeft richting bij het evalueren van de bewezen kwaliteit van verschillende types instrumenten, theorieën,
modellen of benaderingen die binnen het
domein van coaching worden ingezet. De
kwaliteit van het best beschikbare bewijs
is hierin bepalend. Verhoog je kans op
een effectief coachingstraject door met
de juiste ondersteunende instrumenten
aan de slag te gaan.
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De twee hoofdrichtingen “veilig terrein
en onveilig terrein” onderscheiden modellen, benaderingen, theorieën, of instrumenten die ondersteunend werken
aan een kwalitatief coachingstraject van
diegene die hierin onvoldoende garanties
bieden. Zet je coachingsoplossingen in
uit veilig terrein, dan is de kans dat het
instrument meerwaarde biedt binnen
een kwalitatief coachingstraject (veel)
groter dan voor coachingsoplossingen

uit onveilig terrein. Daarnaast kunnen
aan bepaalde oplossingen uit onveilig
terrein ook risico’s verbonden zijn, zoals
contraproductieve effecten.
Op de top van de Poolstok-ijsberg vinden
we coachingsoplossingen terug waarvoor een brede en betrouwbare onderzoeksbasis bewijs levert over de effectiviteit en die we bijgevolg als waardevol
beschouwen. De breedte en betrouw-
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baarheid van de onderzoeksbasis daalt
naarmate je de Poolstok-ijsberg afdaalt
en dus ook de mate van zekerheid over de
effectiviteit. Poolstok & haar coachingspartners engageren zich om enkel oplossingen uit veilig terrein in te zetten en
zo bewust om te gaan met de middelen
van onze klanten.De standpunten in dit
kompas zijn gebaseerd op een review
van het bestaande wetenschappelijk
onderzoek naar de effectiviteit van elke
oplossing. We baseren ons hierbij op de
best beschikbare evidentie met de wetenschappelijke database Web of Science als
primaire bron.

VRAGEN OF
OPMERKINGEN?
kwaliteit@poolstok.be
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Belangrijk bij de interpretatie is dat de
methodologieën enkel geëvalueerd zijn
in functie van de inzet binnen het domein coaching. De inhoud van dit kompas kan niet gegeneraliseerd worden naar
andere HR-domeinen zoals bv. selectie.
Waakzaamheid is ook aanbevolen bij het
veralgemenen naar specifieke toepassingen zoals een commercieel model of instrument dat door een leverancier werd
ontwikkeld, gebaseerd op één van de benaderingen in het kompas. Deze toepassingen hebben immers niet noodzakelijk
een wetenschappelijke toets doorstaan.
Vraag de leverancier naar de resultaten
van empirisch onderzoek of wetenschappelijke literatuur die de toegepaste werkwijze of de gehanteerde theorie of het
model kan staven.
Het kompas wordt periodiek geactualiseerd om aan te sluiten bij de wetenschappelijke stand van zaken op dat
ogenblik. De opgenomen coachingsoplossingen zijn oplossingen die ons hebben
bereikt via verschillende kanalen, maar
het is dus geen exhaustieve lijst.
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VEILIG TERREIN
ROBUUSTE EVIDENTIE
De categorie “robuuste evidentie”
bevat de best practices binnen het
domein coaching.
Dit zijn oplossingen (theorieën, modellen, instrumenten, maatregelen, praktijken
etc.) die zekerheid bieden over hun effectiviteit en bruikbaarheid in de praktijk. Een
brede en betrouwbare onderzoeksbasis
beschouwt deze oplossingen als veilig en
waardevol wanneer ze adequaat worden
toegepast.
• Conflictstijlen (bv. Blake R. & Mouton
J. of Thomas & Kilmann) - Er is een
zekere consensus binnen de wetenschappelijke literatuur dat we conflicten op verschillende manieren hanteren. De wijze waarop we conflicten
managen hangt af van de mate waarin
we de prioriteit geven aan onze eigen
belangen en/of de belangen van de
ander. Afhankelijk van deze specifieke
combinatie kunnen we 5 stijlen voor
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conflicthantering onderscheiden, namelijk: forceren, toegeven, vermijden,
probleemoplossing of compromissen
sluiten. Afhankelijk van het specifieke
model of auteurs, bv. Blake & Mouton
of Thomas & Kilmann, kan de terminologie verschillen, maar in principe komt
het steeds op hetzelfde neer. Wees wel
kritisch voor de betrouwbaarheid en
validiteit van instrumenten die conflictstijlen meten. Er zijn heel wat instrumenten op de markt beschikbaar,
maar die zijn niet allemaal voldoende
gevalideerd.
• Goal-setting - Met goal-setting verwijzen naar het formuleren van doelen.
Een doel is iets wat we willen doen of
willen bereiken. In een professionele
context verwijst een doel doorgaans

naar een observeerbare of meetbare
uitkomst die we binnen een bepaalde tijd willen realiseren. Goal-setting
is een van de meest onderzochte fenomenen in de arbeids- en organisatiepsychologie. Het formuleren van
doelen wordt als een effectief middel
gezien om het gedrag en de prestaties
van werknemers te sturen. Zo vormt
goal-setting ook een succesfactor voor
coachingstrajecten.
• GROW-model - Een coachingsmethode die coachees via reflectie helpt om
doelen te formuleren en problemen op
te lossen. GROW staat voor (1) Goal,
het gewenste einddoel, (2) Reality, de
huidige situatie, (3) Obstacles, de hindernissen naar het doel, en (4) Way
forward, de opties om vooruitgang te
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boeken. Relatief weinig wetenschappelijke studies toetsen tot op heden
de meerwaarde van de inzet van het
GROW model. Voor de onderliggende processen aan het GROW-model,
nl. het formuleren van doelen en het
stimuleren van systematische reflectie, bestaat er echter wel een robuuste
kennisbasis in relatie tot leren, ontwikkeling, gedragsverandering en prestatiesverbetering. Specifieke coaches of
coachingsbureaus gebruiken wel eens
een variant op dit model, vaak met een
ander acroniem (bv. PERFORM), maar
in essentie komen deze alternatieven
op hetzelfde neer.
• Oplossingsgericht coachen - Het toepassen van oplossingsgerichte therapie
binnen een coaching context. Het is
een benadering waarbij de focus minder ligt op een grondige analyse van
het probleem van de coachee, maar
wel op de situatie die de coachee wil
bereiken, de mogelijke oplossingen die
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de coachee kan toepassen en/of de
sterktes waarop die kan bouwen.
• Interpersoonlijk circumplex - Het interpersoonlijk circumplex is een cirkelvormige voorstelling van het menselijk
gedrag in relatie tot anderen. Elk interpersoonlijk gedrag kan op de cirkel
worden gesitueerd. Het model helpt
om de gevoelens en de acties van de
persoon te voorspellen, alsook de reacties van anderen. De eerste versies van
het interpersoonlijk circumplex, waaronder de Roos van Leary, zijn al meer
dan een halve eeuw oud. Deze theorie
groeide intussen echter uit tot een wetenschappelijk onderbouwd model dat
ook vandaag nog het voorwerp vormt
van academisch onderzoek. Hoewel
we deze theorie als veilige doorgang
kunnen beschouwen, kunnen we echter
vaststellen dat in de praktijk docenten,
trainers of coaches vaak verouderde
versies van het model (bv. de Roos Van
Leary) gebruiken, evenals niet gevali-

deerde vragenlijsten. Geregeld zien we
ook oneigenlijke toepassingen van het
model, bijvoorbeeld het gebruik ervan
als een soort persoonlijkheidstypologie
of als een dogmatisch kader voor het
verklaren en voorspellen van iemands
gedrag en interacties. Bijgevolg leidt
dit tot valse claims of misinterpretaties
van het model. Het toepassen van dit
model vergt dus professionalisme en
vakbekwaamheid.
• Systemisch coachen - Dit betreft de
toepassing van systemische therapie
binnen een coaching context. In deze
benadering wordt zowel rekening gehouden met de coachee als de context
waarin de coachee zich bevindt (bv.
het gezin, de werkrelaties).
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MATIGE
EVIDENTIE
Voor de coachingsoplossingen onder
de categorie “matige evidentie” biedt de
onderzoeksbasis evidentie over de effectiviteit
en bruikbaarheid in de praktijk.
De onderzoeksbasis is – in vergelijking tot
de categorie “robuuste evidentie” -minder
breed qua aantal studies en de kwaliteit
van de studies. De evidentie biedt echter
wel voldoende positieve indicaties over
de meerwaarde van de oplossing binnen
een coachingstraject.
• 4
 G model voor het geven van feedback - Dit model beschrijft een methode om op effectieve wijze feedback
te geven. De vier G’s verwijzen naar 4
stappen die gezet moeten worden bij
het geven van feedback aan een medewerker of een collega, namelijk: (1)
beschrijf wat je ziet (Gedrag), (2) beschrijf hoe jij je daarbij voelt (Gevoel),
benoem wat dit gedrag veroorzaakt
(Gevolg) en (4) beschrijf welk gedrag
je voortaan wilt zien (Gewenst gedrag).
We vinden geen wetenschappelijk onderzoek terug naar de correctheid en
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de effectiviteit van dit specifiek model.
De aanbevelingen sluiten wel aan op
de wetenschappelijke stand van zaken
rond effectieve feedback, vandaar dat
we dit model in deze categorie plaatsen. Tegelijkertijd is dit model niet allesomvattend, het dekt verschillende
succesfactoren (bv. sterktes-gebaseerde feedback) immers niet af.
• 6
 C Model (van Gampelaere S. & De
Prins P.) - We verwijzen hier naar het
6C model voor effectieve coaching dat
door Serge van Gampelaere en Peter
De Prins zou zijn ontwikkeld. De 6 C’s
staan voor Connecting, Clarifying,
Contracting, Challenging, Concluding
en Closing. We identificeren geen wetenschappelijk onderzoek waarin dit
model werd toegepast en de effectiviteit werd gemeten. De aanbevelingen lijken echter in lijn te liggen met

de wetenschappelijke stand van zaken
rond effectieve coaching.
• ADKAR model - ADKAR®️ is een model voor verandering, bedacht door
Jeff Hiatt en gecommercialiseerd door
zijn bedrijf Prosci®️. De focus ligt op
organisatieverandering via individuele
verandering. Het acroniem staat voor
Awareness, Desire, Knowledge, Ability en Reinforcement. Er zijn slechts
een beperkt aantal wetenschappelijke studies die melding maken van dit
model. De verschillende aanbevelingen uit het model liggen in lijn met de
wetenschappelijke consensus rond de
succesfactoren voor organisatieverandering. Het model is echter onvolledig.
Er zijn verschillende succesfactoren
of randvoorwaarden die het model
niet behandelt. In de praktijk kan men
dit opvangen door dit model met
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andere modellen of stappenplannen
te combineren.
• B eslissingsboommatrix - Dit is een
oefening die beschreven staat in
‘Loopbaancoaching volgens de loopbaanlemniscaat: handboek voor het
coachen van loopbaanvraagstukken’,
een boek geschreven door Leen Servranckx en Leen Van Nooten. Deze
oefening legt de gebruikers een reeks
vragen voor die hen aanmoedigt om
diepgaand na te denken over de kenmerken die ze zoeken in hun toekomstige job. We kunnen geen wetenschappelijk onderzoek situeren naar
de effectiviteit van deze specifieke oefening. Dit instrument moedigt echter
systematische reflectie aan, een proces waarvan het belang voor leren en
ontwikkeling wel wetenschappelijk is
onderbouwd.
• C
 hoice Map ™ - We verwijzen hier
naar de beslissingsboom van Marilee Adams, gekoppeld aan haar boek
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met de titel: Change Your Questions,
Change Your Life - 12 Powerful Tools
for Leadership, Coaching, and Life’. De
beslissingsboom maakt een onderscheid tussen de learner mindset en de
judger mindset (learner/judger ™ mindset). Het ene pad toont constructieve
vragen die we ons kunnen stellen, het
andere pad geeft vragen weer die ons
niet vooruithelpen. We identificeren
geen wetenschappelijk onderzoek naar
dit model en de toepassing ervan. Desalniettemin stimuleert dit instrument
reflectie en adaptieve coping-strategieën. Twee processen waarvoor wel
robuuste evidentie over hun voordelen
bestaat.
• Droomscenario’s - Dit is een oefening
die beschreven staat in ‘Loopbaancoaching volgens de loopbaanlemniscaat:
handboek voor het coachen van loopbaanvraagstukken’, een boek geschreven door Leen Servranckx en Leen Van
Nooten. Deze oefening nodigt de ge-

bruikers uit om een concreet beeld te
schetsen van hun ideale werkdag in
een wat verdere toekomst. We kunnen
geen wetenschappelijk onderzoek situeren in verband met de oorsprong
of de effectiviteit van deze specifieke
oefening. We kunnen deze oefening
wel als een toepassing van het concept Future Work Selves zien. Een nog
relatief klein, maar groeiende aantal
studies toont de adaptieve uitkomsten
van het ontwikkelen en formuleren van
dergelijke toekomstbeelden.
• E NTRE-spiegel - De ENTRE-spiegel
is een instrument dat ondernemersvaardigheden in kaart brengt. Het is
in de eerste plaats een zelfreflectie-instrument die bij de gebruiker peilt naar
de aanwezigheid van de belangrijkste
competenties die ondernemers moeten bezitten. Gebruikers kunnen ook
anderen uitnodigen om vragen over
hun competentieprofiel te beantwoorden. De ENTRE-spiegel is het resultaat van grondig onderzoek door de
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KU Leuven. De informatie die we kunnen raadplegen over de betrouwbaarheid en de validiteit van dit instrument
is echter nog vrij beperkt.
• G estalt coaching – Waarbij gestalt
therapie wordt toegepast binnen coaching. Deze benadering focust onder
meer op de bewustwording van de
coachee van zijn of haar gedrag in
contact met de coach. Hierbij experimenteert de coach met verschillende
interactievormen. Gestalt therapie was
vooral populair in de jaren ‘70 en ‘80
en vormde de basis voor verschillende
hedendaagse, erkende therapeutische
benaderingen. De voorbije decennia
gebeurde echter nog maar weinig
wetenschappelijk onderzoek naar de
gestalt therapie, laat staan naar de toepassing ervan in de coaching context.
• G
 eweldloze communicatie - Geweldloze communicatie, ook wel verbindende
communicatie genoemd, is een communicatiemethode om de empathie en het
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welzijn van de gebruikers ervan te verhogen. Deze benadering werd ontwikkeld
door klinisch psycholoog Marshall Rosenberg, die zich inspireerde vanuit zijn eigen
praktijk. Enkele kenmerkende concepten
zijn: het afvoeren van dwingende communicatie, observeren zonder evalueren,
op oprechte wijze de eigen gevoelens en
noden uiten en verzoeken formuleren in
de plaats van eisen. Het wetenschappelijk
onderzoek naar de uitkomsten van het
toepassen, het trainen of coachen van
geweldloze communicatie is nog relatief
schaars, maar de eerste resultaten lijken
wel positief.
• H
 igh Impact Teaming - High Impact
Teaming verwijst naar een model en
een gelijknamig boek van Stefan Decuyper, Elisabeth Raes en Anne Boon.
Het model onderscheidt 5 kenmerken
van succesvolle teams. Het boek haalt
nog meer elementen aan (cf. feedback,
STEP), maar die zijn niet visueel weergegeven binnen het basismodel. De
succesfactoren die naar voor worden

geschoven, sluiten wel degelijk aan op
de recentste conclusies van het omvangrijke, wetenschappelijk onderzoek
naar de kenmerken van succesvolle
teams. Er ontbreken echter wetenschappelijke studies die de validiteit
van het model als geheel hebben getoetst. Tot op heden vinden we geen
vermelding van het model in wetenschappelijke publicaties.
• J ohari-venster - Het Johari-venster
is een model waarop we zowel de
eigenschappen kunnen weergeven
die we aan onszelf toeschrijven, alsook de eigenschappen die anderen
aan ons toebedelen. Vier kwadranten
maken een onderscheid tussen: (1) eigenschappen die zowel wijzelf als anderen aan ons toeschrijven (cf. open
ruimte), (2) eigenschappen die bekend
zijn voor onszelf maar niet voor anderen (cf. verborgen gebied of façade),
(3) eigenschappen die anderen ons
toekennen waar we zelf niet van op
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de hoogte zijn (cf. blinde vlek) en (4)
eigenschappen waar zowel anderen
als wijzelf ons niet bewust van zijn (cf.
onbekend gebied). We vinden relatief
weinig vermeldingen van het model in
de wetenschappelijke literatuur. Enkele
studies hebben wel onderdelen ervan
onderzocht en bevestigd, zoals het bestaan van blinde vlekken. Verder is het
model ook gewoon vrij logisch. Daarmee is het echter nog niet aangetoond
dat het vergroten van de open ruimte
aan de hand van feedback steeds positieve effecten zal hebben, noch dat
het toepassen van deze oefening in een
coachingstraject of andere leertrajecten echt een meerwaarde realiseert.
• L
 SD model voor actief luisteren - LSD
is hier een afkorting voor Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. Het is een
model met drie essentiële elementen
om actief te luisteren. We vinden opvallend weinig wetenschappelijke studies
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naar het belang van actief luisteren binnen een coachingstraject of binnen de
werkcontext. Ondanks de populariteit
en de aannemelijkheid van dit begrip,
moeten we de evidentie daarom als matig beschouwen. LSD heeft als model
bovendien ook geen aandacht voor het
belang van non-verbaal actief luistergedrag (bv. oogcontact en houding).
• P
 ositief leiderschap - Positief leiderschap
is een concept dat mede door het boek
van prof. dr. Kim S. Cameron in populariteit groeit. Het beschrijft leiderschap
in organisaties dat (1) streeft naar prestaties die op eerbare wijze van de norm
afwijken, (2) focust op het erkennen en
ontplooien van iemands sterktes, capaciteiten en potentieel, en (3) dat de klemtoon legt op deugdelijkheid, het goede
doen en het goede in mensen naar boven halen. Positief leiderschap kunnen
we situeren binnen de opgang van de
positieve (organisatie)psychologie. Het

onderzoek naar de positieve benadering
van leiderschap, organisaties en verandering is nog relatief schaars, maar de
eerste resultaten zijn wel gunstig.
• P
 ositieve psychologie-gerichte interventies en Appreciative Inquiry - Deze
interventies omvatten: (1) het vorm
geven aan positieve ervaringen (bv.
gratitude interventions, positive writing, mindfulness), (2) het identificeren,
ontwikkelen en inzetten van individuele
sterktes (bv. het feedforward-interview),
en (3) het identificeren, ontwikkelen en
inzetten van sterktes van de organisatie/afdeling (bv. appreciative inquiry).
Voor deze laatste spreken we in het
Nederlands ook wel over waarderend
onderzoek. In essentie ligt de focus
niet op problemen, maar op wat goed
gaat en hoe van daaruit een nog betere
toekomst kan worden nagestreefd. Het
onderzoek naar dit type interventies is
nog jong, maar wel beloftevol.
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• R A(S)CI matrix - Het RA(S)CI-model
is een matrix die wordt gehanteerd om
de rollen en verantwoordelijkheden
van de personen die bij een project
of werkproces betrokken zijn weer te
geven. R staat voor Responsible (verantwoordelijk), A voor Accountable
(eindeverantwoordelijk), S voor Supportive (ondersteunend), C voor Consulted (geraadpleegd), I voor Informed
(geïnformeerd). Er bestaan verschillende varianten op dit model met andere
letters en lettercombinaties. Specifiek
naar deze methode vinden we nauwelijks onderzoek. Deze werkwijze kunnen we echter ondersteunen door het
omvangrijk onderzoek dat het belang
van rolduidelijkheid voor het welzijn en
de prestaties van individuele werknemers en teams onderbouwt.
 eiss motivation profile® - Intrinsie• R
ke motivatie verwijst naar de situaties
waarin we gemotiveerd zijn door de ac-
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tiviteit zelf en de activiteit niet doen om
een losstaande beloning of uitkomst te
bereiken. Prof. dr. Steven Reiss stelt dat
de verlangens onderliggend aan onze
intrinsieke motivatie voor een activiteit
onder 16 verschillende intrinsieke motieven kunnen worden gegroepeerd. Deze
16 basisbehoeften zouden universeel zijn,
maar er zijn wel individuele verschillen
in het belang dat mensen aan elk motief
hechten. Zo bezit eenieder een uniek
motivatieprofiel. Inzichten in ons motivatieprofiel zou ons meer informatie
geven over welke activiteiten bij ons
passen en waarom andere activiteiten
ons frustreren. De vragenlijst van Reiss
oogt behoorlijk qua betrouwbaarheid en
validiteit. Hoewel het binnen de academische literatuur buiten discussie staat
dat verschillende drijfveren ons intrinsiek
motiveren, is er wel nog discussie over
het aantal duidelijk onderscheidbare en
universele basismotieven. Toekomstig onderzoek moet hierover uitsluitsel geven.

 elfdeterminatietheorie of zelfbe• Z
schikkingstheorie - Een theorie die
inzichten verleent over de motivatie
van mensen en hoe de bevrediging
of frustratie van hun psychologische
behoeften zich manifesteert in hun
gedrag en welbevinden. Deze theorie
verwijst naar de drie psychologische
basisbehoeften van mensen, namelijk: de behoefte aan autonomie, de
behoefte aan verbondenheid met anderen en de behoefte aan zich competent voelen. Hoewel een omvangrijke
onderzoeksbasis de validiteit van de
theorie onderbouwt, is er op vandaag
nog relatief weinig evidentie dat coaching op basis van de zelfdeterminatietheorie effectief is. Het bestaande
onderzoek is wel overwegend positief
over de resultaten.
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TEGENSTRIJDIGE
EVIDENTIE
Deze categorie betreft coachingsoplossingen
waarvoor we evidentie identificeren die hun
effectiviteit en bruikbaarheid voor de praktijk
zowel ondersteunt als tegenspreekt.
Bv. door gebrek aan consensus over definities, de effecten van de oplossing zijn
eerder zwak, de observatie van negatieve
en positieve effecten etc. Deze oplossingen kunnen effectief zijn afhankelijk van
de mate waarin specifieke voorwaarden
voor succes zijn ingevuld en of ze voldoende omzichtig worden toegepast
• 8
 stappen voor het leiden van verandering (Kotter J.) - Dr. John Kotter
ontwikkelde op basis van zijn observaties een 8-stappen proces dat de succesfactoren verenigt voor het effectief
managen van verandering in organisaties. De 8 stappen zijn, vrij vertaald:
(1) een gevoel van urgentie creëren,

11

(2) een stuurgroep samenstellen, (3)
een strategische visie formuleren, (4)
de visie communiceren, (5) de coalitie betrekken bij het opstellen van de
plannen voor verandering, (6) winsten
op korte termijn nastreven, zichtbaar
maken en communiceren, (7) de verandering consolideren door nieuwe
verbeteringen door te voeren tot de
visie gerealiseerd is, en (8) de verandering institutionaliseren door ze te integreren in de structuren en systemen
van de organisatie. Verschillende van
de aanbevelingen van Kotter worden
onderbouwd door de wetenschappelijke stand van zaken in verband met
verandermanagement. Echter, voor

een aantal aspecten ontbreekt nog
wetenschappelijk onderzoek (bv. het
belang van de stuurgroep) of spreekt
bestaand onderzoek het tegen (bv. het
creëren van een gevoel van urgentie
door excessieve doelen te formuleren).
• 3 60° assessments/feedback – Een
Instrument dat een profiel van een
kandidaat vormt op basis van zelfbeoordeling, gecombineerd met een beoordeling door collega’s, leidinggevenden, klanten en/of ondergeschikten.
Individuele coaching of leiderschapstraining, gecombineerd met 360°feedback, blijken minder effectief dan
hetzelfde ontwikkelingsprogramma
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zonder 360°-feedback. Een 360°-assessment moet bovendien aan heel wat
randvoorwaarden voldoen om effectief
te zijn. Dan nog blijken de effecten op
het gedrag en de prestaties van de
werknemer eerder klein.
 et ABC van vertrouwen (Blanchard K.)
• H
- Het ABC-model van vertrouwen werd
ontwikkeld door Ken Blanchard, Cynthia Olmstead en Martha Lawrence. In
hun boek stellen ze dat de mate waarin mensen een ander vertrouwen op
4 componenten stoelt, namelijk: (1)
competentie, (2) geloofwaardigheid,
(3) betrokkenheid en (4) betrouwbaarheid. We merken een sterke overlap
op met de wetenschappelijk stand van
zaken rond vertrouwen dat stelt dat
het vertrouwen van werknemers in
hun leidinggevende gebaseerd is op
hun bekwaamheid, welwillendheid en
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integriteit. Blanchard en zijn collega’s
lijken hun model door te trekken naar
alle professionele relaties. Er is echter nog maar weinig wetenschappelijk
literatuur dat onderzocht of het vertrouwen van leidinggevenden in hun
werknemers van dezelfde factoren
afhankelijk is. Wanneer we kijken naar
het vertrouwen van werknemers in hun
team onthult de wetenschappelijke literatuur andere belangrijke factoren
zoals identificatie en gedeelde waarden met het team. Rond het vertrouwen van coachees in hun coach is nog
maar weinig onderzoek uitgevoerd. Het
ABC-model moet dus omzichtig worden toegepast.
• Authentiek leiderschap - Academici beschrijven authentieke leiders als
leidinggevenden met een hoog moreel karakter die zich diep bewust zijn

van hoe zij denken, zich gedragen en
door anderen worden gezien, alsook
van hun eigen en andermans waarden, morele perspectieven, kennis,
en sterke punten. In vergelijking met
andere leiderschapsstijlen zou authentiek leiderschap vooral een ethische
component toevoegen en de basis
vormen voor alle oprecht uitgeoefende, positieve leiderschapsstijlen.
Zowel conceptueel als empirisch
blijkt authentiek leiderschap echter
sterke overlap te vertonen met andere gekende leiderschapsstijlen zoals
transformationeel leiderschap. Authentiek leiderschap voegt ook relatief weinig toe over andere positieve
leiderschapsstijlen in het verbeteren
van productiviteit, welzijn of andere
belangrijke P&O uitkomsten. Desalniettemin is authentiek leiderschap zeker een waardevol concept, een hype
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is echter misplaatst, het kan immers
ook een beetje als oude wijn in nieuwe
zakken worden beschouwd.
• Concurrerende-waarden model - Het
Competing Values Framework of concurrerende waarden-model van Robert
Quinn en zijn collega’s is een model dat
de verschillende, mogelijke culturen
in een organisatie weergeeft. Ze ontwikkelden ook een vragenlijst voor dit
model, nl. het Organizational Culture
Assessment Instrument (OCAI), dat de
huidige cultuur van een organisatie in
kaart kan brengen. Later werd het model ook uitgebreid met de twee verschillende leiderschapsstijlen of -rollen
die leidinggevenden onder elk van de
vier culturen toepassen. De assumptie
is dat afhankelijk van de strategie van
de organisatie een specifieke cultuur
en leiderschapsstijl meer aangewezen
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is. Op die manier helpt het instrument
om de huidige en de gewenste situatie te onderscheiden. Het wetenschappelijk onderzoek naar dit model en de
bijhorende vragenlijst is omvangrijk en
illustreert ook de waarde ervan. Anderzijds onthult de literatuur nog problemen die meer onderzoek en verdere
ontwikkelingen van het model en het
instrumentarium vergen. Niet alle voorspellingen van het model komen immers uit en ook de validiteit van de vragenlijst vertoont nog tekortkomingen.
• Loopbaanankers - Loopbaanankers
kunnen we omschrijven als de hogere
doelen die mensen stellen met betrekking tot hun loopbaan. Dit hoger doel
zou beslissingen, keuzes of gedrag van
mensen met betrekking tot hun loopbaan beïnvloeden. Deze zijn adaptief
wanneer ze gelijkvormig zijn met hun

anker. Initieel identificeerde de bedenker van dit concept, Edgar Schein, vijf
verschillende loopbaanankers. Later
onderscheidde hij 8 verschillende loopbaanankers. Er bestaat nog steeds
discussie onder academici en experts
over het aantal loopbaanankers en of
het model van Schein nog actueel en
volledig is. Zijn model dateert immers
van vorige eeuw en ontstond louter uit
onderzoek bij managers in de VS. Bijgevolg kunnen we bij de vragenlijsten
voor het meten van loopbaanankers
nog psychometrische tekortkomingen identificeren. Dit model of instrument moet dus zeker bedachtzaam
worden toegepast.

| Tegenstrijdige evidentie

ONVEILIG TERREIN
GEBREK AAN EVIDENTIE
Onder deze categorie plaatsen we
coachingsoplossingen (theorieën, modellen,
instrumenten, benaderingen, praktijken etc.)
waarvoor zo goed als geen wetenschappelijke
evidentie bestaat voor hun effectiviteit of nut
binnen een coachingstraject.
Ze kunnen effectief zijn, maar daar kunnen we voorlopig weinig zeker over zijn.
• C
 oaching in de natuur of met behulp van dieren - We verwijzen hier
naar coachingsessies die in de natuur
verlopen of coachingsessies waarbij
een dier (bv. een paard of een alpaca)
deel uitmaakt van de coachingsrelatie. Populaire termen zijn onder meer
natuurcoach, boscoach, wandelcoach
of equicoach. Los van de heilzame
effecten van in de natuur vertoeven,
wandelen of het gezelschap van dieren, is er op vandaag amper onderzoek
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dat de toegevoegde waarde van deze
benaderingen in vergelijking met een
coachingstraject binnen en zonder dier
aantoont. Een coachingsgesprek kan
wellicht even goed buiten of al wandelend plaatsvinden. Wanneer echter de
wijze waarop de coachee interageert
met de natuur of het coachingsdier
als zogenaamde spiegel voor de ziel,
inspiratiebron of gids voor verandering worden voorgesteld, dan schatten we dat een terrein met valse of
onderbouwde claims wordt betreden.
Bij sommige aanbieders van deze benadering observeren we dan ook dat

ze zich bovendien verder beroepen op
oplossingen die in dit kompas als achterhaald of pseudowetenschap worden
beschouwd.
• Deep democracy - Deep democracy
is een concept dat is ontwikkeld door
de psychotherapeut Arnold Mindell en
sindsdien door anderen in professionele contexten wordt toegepast. Het zou
een methode zijn voor besluitvorming
en conflictresolutie op individueel niveau en binnen groepen. Waar in een
klassieke democratie de meerderheid
beslist, is er in een deep democracy
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aandacht voor alle stemmen, zowel
de centrale als de marginale stemmen. Elke invalshoek doet er dus toe
en men gaat er van uit dat de kwaliteit van beslissingen het grootste is
wanneer zowel de meerderheid als de
minderheid wordt gewaardeerd. We
vinden geen wetenschappelijk onderzoek terug naar de meerwaarde van
deze benadering in organisaties, de
werkcontext, therapeutische relaties
of coach-coachee relaties.
• C
 onflict Escalatie model, Escalatieladder of Escalatietrap - Een theorie van Friedrich Glasl over hoe conflicten zich ontwikkelen. Door de evolutie
van een conflict te situeren binnen het
model zouden de gebruikers inzichten
kunnen verwerven over hoe ze het conflict zouden kunnen de-escaleren. We
vinden nauwelijks meldingen van dit
model in de wetenschappelijk literatuur, laat staan dat we studies kunnen
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identificeren die de correctheid en de
bruikbaarheid ervan hebben getoetst.
• E
 motionele of innerlijke blokkades Een innerlijke of emotionele blokkade
zou verwijzen naar situaties waarbij mensen geen emoties voelen terwijl andere mensen in dat geval gewoonlijk wel
emoties zouden ervaren. De emotie zou
als het ware geblokkeerd zijn. Het gevolg
is dat die mensen bepaalde situaties of
activiteiten zouden vermijden, dat ze
zich anders voordoen, en stress of andere vormen van hinder ervaren. Enerzijds
zou het een verdedigingsmechanisme
zijn van ons brein, maar anderzijds zou
het ons welzijn, persoonlijke ontwikkeling en zelfontplooiing belemmeren. We
vinden geen enkele wetenschappelijke
studie terug die innerlijke of emotionele
blokkades aanhaalt. Het is dan ook niet
aangewezen om als coach deze terminologie tijdens een coachingstraject in
de mond te nemen.

• H
 et kleurenmodel voor het denken
over verandering (Decaluwe L. en
Vermaak H.) - Volgens dit model kan
men 5 verschillende manieren van denken over verandering bij change agents
herkennen. Elke kleur staat voor verschillende overtuigingen en prioriteiten
met betrekking tot verandering in organisaties. Afhankelijk van de context
zou een van de 5 manieren van denken
over verandering aangewezen zijn. Ook
naargelang de fase van een veranderingsproces over de tijd heen zou een
bepaalde kleur meer aangewezen zijn.
Verschillen in manieren van denken over
verandering zou een verklaring kunnen
bieden voor conflicten tussen verschillende actoren tijdens een veranderingsproces. Behalve enkele publicaties van
de bedenkers van het model, identificeren we op vandaag geen andere wetenschappelijke studies naar de validiteit en
de bruikbaarheid van dit model.

| Gebrek aan evidentie
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• S
 terktes of talentenvragenlijsten Vooral het laatste decennium groeide
de populariteit van diverse instrumenten die beweren de unieke sterktes
of talenten van een persoon via een
vragenlijst in kaart te brengen (bv.
Strengthsfinder). We beschouwen de
termen sterkte of talent hier trouwens
als inwisselbaar. In de wetenschappelijke literatuur ontbreekt nog elke
consensus over wat een talent of een
sterkte nu precies is? Zijn ze aangeboren? Zijn ze ontwikkelbaar? Bezit
een selecte groep mensen een talent
of telt elk individu een unieke set talenten? Vereist een sterkte dat je die
vaardigheid graag uitoefent? Of kun
je talent voor iets bezitten, maar toch
een hekel aan de activiteit hebben? Zijn
er zoveel talenten denkbaar als dat er
mensen en activiteiten op deze wereld
zijn? Of kunnen we alle talenten in een
beperkte set van universele sterktes
onderbrengen? De wetenschap staat

nog ver van uitsluitsel bieden op deze
vragen. De theorieën onderliggend aan
de sterktes- of talentenvragenlijsten
op de markt moeten we op vandaag
dus als weinig valide beschouwen. Ook
empirische data over de validiteit en
de betrouwbaarheid van deze instrumenten ontbreekt nog sterk, zowel
in de wetenschappelijke literatuur als
erbuiten. In dit opzicht raden we het
gebruik van dergelijke instrumenten
dus af. Zo willen we de oneigenlijke gevolgen vermijden van een individu en
hun entourage vast te pinnen op een
specifieke set aan sterktes of een talentprofiel dat waarschijnlijk inaccuraat
of vertekend is. Dit betekent evenwel
niet dat een individu uitnodigen om te
reflecteren over hun sterktes en hoe ze
deze meer kunnen ontplooien, geen
effectieve aanpak is. Zoals we kunnen
lezen onder positieve psychologie-interventies in dit kompas, lijken sterkte-gerichte interventies beloftevol. Het

gebruik van een vragenlijst is daarbij
echter niet noodzakelijk. Alternatieve
reflectie-oefeningen (bv. het Feedforward Interview) of kritische incidenten
bij collega’s en andere naasten verzamelen, kan een coachee ook helpen om
hun sterktes te identificeren.
• S terktes-gebaseerd leiderschap Voor sterktes-gebaseerd leiderschap
doelen we op het boek Strenghts Based Leadership van Gallup. Volgens de
auteurs van Gallup heeft sterktes-gebaseerd leiderschap drie kenmerken
die de basis zouden vormen voor succes: (1) je eigen sterktes kennen en
investeren in de sterktes van anderen,
(2) de juiste sterktes aantrekken in je
team, (3) de vier basisbehoeften (i.e.
vertrouwen, compassie, stabiliteit en
hoop) begrijpen en invullen van de
mensen die je volgen. We identificeren
amper wetenschappelijk onderzoek
naar het begrip, sterktes-gebaseerd
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leiderschap. Bovendien leggen de
auteurs met het tweede kenmerk de
nadruk op de samenstelling van het
team voor het bereiken van succes.
De huidige wetenschappelijke standvan-zaken rond het succes van teams
stelt echter dat de wijze waarop het
team samenwerkt veel belangrijker is
dan de specifieke samenstelling van
het team. Ook de uitspraken over de
basisbehoeften van mensen rijmen niet
met hedendaagse motivatietheorieën,
bv. de zelfdeterminatietheorie. De auteurs moedigen de lezers ten slotte aan
om een vragenlijst in te vullen die hun
sterktes onthult. Ook hierbij hebben
we onze bedenkingen, zie sterktes- en
talentenvragenlijsten in dit kompas.
• Voice Dialogue - Voice dialogue zou
een methode zijn om onze zelfkennis te vergroten en ons bewustzijn te
veranderen. Het wordt zowel als een
trainings- of ontwikkelingsmethode
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beschouwd als een therapeutisch instrument. De methode zou er op neer
komen dat er een dialoog met onze
innerlijke stemmen wordt gecreëerd.
De psychologen Hal en Sidra Stone
ontwikkelden de methode al in de jaren 70. Desondanks vinden we amper
vermeldingen van deze methode in
de wetenschappelijke literatuur, laat
staan dat de effectiviteit ervan is aangetoond. Ook de term, transformationele psychologie, waar deze methode
deel van zou uitmaken, levert niets op
in onze wetenschappelijke database.
Bovendien zou de methode gebaseerd
zijn op andere theorieën of benaderingen die als achterhaald (bv. Jung) of
pseudo-wetenschappelijk (bv. transactionele analyse) worden beschouwd.
Vandaar dat we het gebruik van deze
methode niet kunnen aanbevelen.

| Gebrek aan evidentie

ACHTERHAALD
Onder deze categorie plaatsen we
coachingsoplossingen (bv. theorieën,
modellen, instrumenten, benaderingen,
praktijken etc.) die sterk achterhaald zijn
waardoor ze niet meer bruikbaar zijn in
de praktijk.
• D
 e 5 frustraties van teamwork (Lencioni P.) - De 5 frustraties van teamwork
verwijst naar een gelijknamig boek van
Patrick Lencioni. Men spreekt ook wel
eens over de 5 dysfuncties, gebreken, succesfactoren of bouwstenen
etc. Volgens Lencioni moeten teams
vijf hindernissen overwinnen: (1) de
afwezigheid van vertrouwen, (2) de
angst voor conflicten, (3) het gebrek
aan betrokkenheid, (4) het vermijden
van verantwoordelijkheid en (5) het
gebrek aan aandacht voor de teamresultaten. Hoewel sommige inzichten
en aanbevelingen van Lencioni aannemelijk zijn, zijn ze niet het resultaat van
wetenschappelijk onderzoek. Weten-
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schappelijk onderzoek naar de correctheid en de bruikbaarheid van dit model
ontbreekt dan ook. Bovendien worden
sommige inzichten of aanbevelingen
niet ondersteund door de wetenschappelijke stand-van zaken of blijken ze
intussen achterhaald of onvolledig.
• D
 e 6 denkhoeden (de Bono E.) - De
6 denkhoeden is een methode ontwikkeld door Edward de Bono om het
denken van individuen en groepen te
verbeteren met het oog op effectieve
probleemoplossing en besluitvorming.
Elke hoed staat voor een andere manier van denken. De witte hoed staat
bijvoorbeeld voor het verzamelen van

objectieve informatie zoals feiten en
cijfers, terwijl de groene hoed focust
op creativiteit en nieuwe ideeën. Het
is de bedoeling dat tijdens een denkproces of overleg elke hoed gedurende
een bepaalde tijd wordt opgezet en
dat de deelnemers op dat moment enkel dingen inbrengen die in lijn liggen
met die hoed. Ondanks de populariteit van deze methode en het feit dat
deze al van de jaren 70 dateert, kunnen we nauwelijks wetenschappelijk
onderzoek naar de effectiviteit van de
methodiek identificeren. Verschillende
bronnen stellen dat de ideeën van de
Bono weinig wetenschappelijk onderbouwd of zelfs achterhaald zijn.
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• D
 e 7 eigenschappen van effectief
leiderschap (Covey S.) - ‘The Seven
Habits of Highly Effective People’ of
‘De Zeven Eigenschappen van Effectief
Leiderschap’ verwijst naar een bestseller van Stephen Covey die de zeven
gewoontes van succesvolle mensen
beschrijft. De zeven gewoontes en hun
omschrijving zijn niet het resultaat van
wetenschappelijk onderzoek. Heel wat
van de claims zijn niet wetenschappelijk onderbouwd of kunnen in vraag
worden gesteld door wetenschappelijke inzichten die deze claims nuanceren
of tegenspreken.
• A
 xenroos - De Axenroos is een model
ontwikkeld door Ferdinand Cuvelier.
Het model zou toelaten om de verschillende soorten interacties tussen
mensen te typeren. Het zou mensen
helpen om het eigen gedrag kritisch te
analyseren en het effect ervan op anderen in te schatten. Aldus zou het ook
inzichten bieden in hoe mensen hun interacties met anderen kunnen verbete-
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ren. Cuvelier benoemt de verschillende
posities in het model aan de hand van
een totemdier. Hij zou zijn model op
de Roos van Leary hebben gebaseerd.
We vinden geen wetenschappelijk onderzoek naar de Axenroos terug. Het
model is ook achterhaald door recentere en wetenschappelijk onderbouwde modellen voor het begrijpen van
interpersoonlijke interacties zoals het
interpersoonlijk circumplex.
• De Cultuurtest - Dit is een oefening
die beschreven staat in ‘Loopbaancoaching volgens de loopbaanlemniscaat: handboek voor het coachen
van loopbaanvraagstukken’, een boek
geschreven door Leen Servranckx en
Leen Van Nooten. Deze oefening wil
de gebruikers aan de hand van een
vragenlijst helpen om de verschillen
tussen de huidige organisatiecultuur
van hun werkgever en de volgens hun
eigen normen en waarden gewenste
organisatiecultuur te analyseren. Dit
instrument is gebaseerd op de cultuur-

typologie van Roger Harrison. Hoewel
het model dateert van de jaren 70, vinden we er nauwelijks melding van in
de wetenschappelijke literatuur. Het
model is achterhaald door meer actuele modellen voor het beschrijven van
organisatieculturen, zoals de culturele
dimensies van Hofstede of het concurrerende waardenmodel.
• D
 rexler-Sibbet team performance model ®️ - Dit model beschrijft 7 stadia die
een team zou moeten doorlopen om te
kunnen evolueren naar een performant
team. Gebruikers van het model hanteren het om de ontwikkeling van teams
te monitoren en te sturen. Hoewel het
model al van vorige eeuw zou dateren,
vinden we geen enkele wetenschappelijke studie terug. In een review van
de wetenschappelijke literatuur over
de attributen van effectieve teams en
interventies voor het verbeteren van
de teameffectiviteit stelt het Center
for Evidence-Based Management dat
evidentie voor de validiteit en de be-
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trouwbaarheid van dit model als geheel,
ontbreekt. Bepaalde van de voorgestelde stadia blijken wel degelijk belangrijke
succesfactoren (bv. doelen verduidelijken, vertrouwen). Andere succesfactoren lijken dan weer in het model
te ontbreken of men brengt bepaalde
randvoorwaarden niet in rekening.
• O
 utputmanagement of outputsturing
- Deze term verwijst naar een leiderschapsstijl die Filip Vandendriessche
en Han Looten in hun boek beschrijven.
In essentie stelt deze theorie dat de leidinggevende verantwoordelijk is voor
het definiëren van het probleem, het
doel en aan welke criteria een oplossing moet voldoen. De medewerker is
verantwoordelijk voor het aandragen
van een oplossing die voldoet aan de
criteria van de leidinggevende en die
het doel bereikt. De managementtrechter of outputtrechter visualiseert
het proces van probleem naar doel,
criteria en uiteindelijke oplossing. Een
scheidingslijn tussen criteria en op-
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lossing geeft de afgebakende verantwoordelijkheid van de werknemer en
de leidinggevende weer. Voor zover
we kunnen nagaan is deze theorie niet
het resultaat van wetenschappelijk onderzoek. Het formuleren van doelen
is zeker een effectief instrument om
werknemers te motiveren en hun gedrag te sturen. De wetenschappelijke
stand van zaken bevestigt tevens het
belang van autonomie en gedeeld leiderschap. In dit onderzoek beperken
de autonomie en de verantwoordelijkheid van de individuele werknemer
of van teams zich echter niet tot het
aandragen van een oplossing. Daarnaast lijkt dit model vooral taakgericht
en lijkt het weinig aandacht te schenken aan de essentiële mensgerichte
aspecten van succesvol leiderschap
(bv. emotionele en instrumentele steun
verlenen). Daarom beschouwen we dit
model als achterhaald.
• S
 ituationeel leiderschap (Hersey, P.
& Blanchard, K.) - De situationeel lei-

derschap theorie is een leiderschapsmodel gecreëerd door Paul Hersey
en Ken Blanchard. Dit model stelt dat
er 4 verschillende leiderschapsstijlen
zijn die variëren in de mate waarin
ze taak- en relatiegericht zijn. Welke
stijl een leidinggevende best toepast,
zou afhangen van de mate waarin de
werknemers capabel en gemotiveerd
zijn om hun werk uit te voeren. Hoewel
deze theorie in de praktijk nog steeds
vrij populair is, stelden wetenschappers
aan het eind van de vorige eeuw al vast
dit model niet klopt en dus geen goed
advies is voor leidinggevenden.
• T
 eam prestatie curve (Katzenbach,
J. & Smith, D.) - Een beschrijving van
dit model is te vinden in een boek van
Jon R. Katzenbach and Douglas K.
Smith. Zij stellen dat teams een ontwikkeling kunnen doormaken van een
werkgroep over een pseudo-team,
een potentieel team, een echt team
tot een hoog-presterend team. Om tot
een succesvol team te kunnen door-
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groeien, moet: (1) het aantal leden van
het team voldoende klein zijn, (2) de
vaardigheden van de leden complementair zijn, (3) het team een betekenisvolle missie hebben, (4) het team
specifieke doelen formuleren, (4) een
duidelijke werkwijze afspreken, en (5)
binnen het team een collectieve verantwoordelijkheidszin bestaan. Hoewel het gedachtengoed van de auteurs
dateert van vorige eeuw, vinden we zo
goed als geen wetenschappelijke studie over dit model. In een review van
de wetenschappelijke literatuur over
de attributen van effectieve teams en
interventies voor het verbeteren van
de teameffectiviteit stelt het Center
for Evidence-Based Management dat
evidentie voor de validiteit en de betrouwbaarheid van dit model als geheel
ontbreekt. Bepaalde van de voorgestelde elementen blijken wel degelijk
belangrijke succesfactoren (bv. doelen
verduidelijken). Andere succesfactoren
lijken dan weer in het model te ontbre-

ken of blijken minder belangrijk voor
het succes van een team (bv. de samenstelling van het team).
• T
 eamrollen (Belbin) - De teamrollen
van Belbin verwijst naar een theorie
over welke rollen binnen het team
moeten worden uitgeoefend opdat
een team succesvol kan functioneren.
Belbin onderscheidt 9 verschillende
teamrollen en zijn model gaat ook samen met een vragenlijst die binnen een
team peilt naar wie welke rollen aanneemt en of elke rol vertegenwoordigd
is. De betrouwbaarheid en de validiteit
van deze vragenlijst vertoont volgens
verschillende wetenschappelijke studies enkele tekortkomingen. Bovendien ontbreekt de evidentie voor het
idee dat een gebalanceerde invulling
van deze rollen noodzakelijk is voor
teamsucces. De wetenschappelijke
stand van zaken rond teamsucces
toont net aan dat de samenstelling
van het team van minder belang is in
vergelijking met verschillende kwali-

teitsaspecten van de wijze waarop het
team samenwerkt.
 uckman’s stadia van groepsvorming
• T
- Al in 1965 zou Bruce Tuckman een
model hebben voorgesteld dat de vier
stadia beschrijft die een groep doormaakt. De vier stadia zijn Forming,
Storming, Norming en Performing.
Later voegde Tuckman hier nog een
vijfde fase aan toe die verwijst naar
de ontmanteling van het team. Hoewel Tuckman het zelf nooit zo bedoeld
zou hebben, is zijn model een soort
van populaire best practice geworden
voor de ontwikkeling naar succesvolle
teams. Wetenschappelijk onderzoek
toont echter aan dat de lineaire visie
van het model van Tuckman tekort
schiet voor wat betreft het beschrijven
van de ontwikkeling van een groep tot
een effectief team. De werkelijkheid
blijkt veel complexer. Vandaar dat we
dit model als achterhaald beschouwen.
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PSEUDOWETENSCHAP
Onder deze categorie plaatsen we
coachingsoplossingen (theorieën, modellen,
instrumenten, benaderingen, praktijken etc.)
die als pseudowetenschap worden beschouwd
en daarom beter niet worden ingezet.
Een brede en betrouwbare onderzoeksbasis wijst op het gebrek aan effectiviteit.
• 4
 Existentiële levensposities - De vier
existentiële levensposities verwijzen
hier naar het OK Corral van Franklin
Ernst. Het OK Corral geeft over vier
kwadranten vier levensposities weer.
Elk kwadrant staat voor een standpunt
over onszelf en over anderen, namelijk
ik ben ok of ik ben niet ok en jij bent ok
of jij bent niet ok. De manier waarop
we naar onszelf en anderen kijken, zou
bepalen in welk kwadrant we ons bevinden en zou een impact hebben op
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de kwaliteit van onze sociale relaties en
ons welbevinden. De wetenschappelijke literatuur maakt nauwelijks melding
van dit model. Bovendien zou dit model afkomstig zijn uit de transactionele
analyse. Hoewel populair, ontvangt de
transactionele analyse weinig erkenning in de academische literatuur of
klinische praktijk. Wetenschappelijke
evidentie voor de effectiviteit van deze
benadering is schaars, laat staan voor
de correctheid van de theoretische
modellen. De retorische wijze waarop
de transactionele analyse tot stand
kwam is kenmerkend voor pseudowe-

tenschap. Verschillende bronnen bestempelen de transactionele analyse
als dusdanig.
• D
 enkstijlen of denkvoorkeuren (bv.
Neethling Brain Instruments NBI®️,
Herman Brain Dominance Instrument
HBDI®) - Hier verwijzen we naar vragenlijsten die beweren dat ze onze natuurlijke manier van denken identificeren of de manier van denken die onze
voorkeur heeft. Deze instrumenten onderscheiden doorgaans 4 denkstijlen
(met eventueel nog twee of meer substijlen) die in verschillende kwadran-
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ten van ons brein worden gesitueerd.
Hoewel deze instrumenten volgens de
makers of de verdelers op uitgebreid
en rigoureus onderzoek gebaseerd zijn,
vinden we tot op heden zo goed als
geen wetenschappelijke studies over
deze instrumenten. Bovendien komen
deze modellen niet overeen met de
actuele wetenschappelijke stand van
zaken rond onze denkprocessen en de
werking van ons brein.
• Dramadriehoek - De dramadriehoek is
een model voor de analyse van menselijke interacties ontwikkeld door
Stephen Karpman. Het model zou
destructieve interacties in kaart brengen binnen conflictueuze relaties zoals meningsverschillen en ruzies. Elke
mens zou tijdens deze interacties een
of meer van drie posities innemen, namelijk de Aanklager, de Redder of het
Slachtoffer. Dit model wordt toegepast
voor therapeutische doeleinden, als
coachingsmethodiek of binnen educatieve contexten. We identificeren
amper wetenschappelijke studies over
dit model. Bovendien stamt het model
uit de transactionele analyse, een the-
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orie en benadering die verschillende
bronnen als pseudowetenschappelijk
bestempelen.
• Functional fluency - Functional fluency betreft een model dat zou beschrijven hoe mensen functioneren. Het zou
de gebruikers helpen om het gedrag
van zichzelf en anderen beter te begrijpen en hen inzichten verschaffen over
hoe ze best met bepaalde situaties om
kunnen gaan. We identificeren amper
wetenschappelijke studies die naar dit
model verwijzen of het hebben onderzocht. Bovendien stamt het model uit
de transactionele analyse, een theorie en benadering die verschillende
bronnen als pseudowetenschappelijk
bestempelen.
• K
 ernkwadranten – Dit is een model dat
stelt dat elke persoon unieke kernkwaliteiten bezit. Wanneer een kernkwaliteit zich te sterk manifesteert, zou deze
een valkuil vormen voor de persoon in
kwestie. In deze situatie zou de tegenpool van de kernkwaliteit een uitdaging
vormen voor die persoon. Dit model
stelt eveneens dat we ons ergeren aan

personen die de tegenpolen van onze
kernkwaliteiten als sterkte bezitten. Aldus zouden we voor elke kernkwaliteit
van een persoon een valkuil, uitdaging
en allergie kunnen omschrijven. We
identificeren geen wetenschappelijke
evidentie voor dit model. Onze kennis over persoonlijkheid en andere
persoonseigenschappen spreken het
eerder tegen.
• K
 übler-Ross-fases van rouwverwerking - Een theorie over de verschillende rouwstadia die mensen doormaken
na het ervaren van verlies. Onderzoek
spreekt dit model echter tegen. Mensen gaan niet door een vast rouwproces. Bij sommige mensen kunnen
we deze stadia wel herkennen, maar
vaak in een andere volgorde. In de
P&O-praktijk wordt dit model dikwijls
ook misbruikt om veranderingsprocessen en weerstand tegen verandering
te omschrijven.
• L
 eerstijlen (Kolb D.) - David Kolb (maar
ook andere auteurs) stelt dat mensen
een voorkeur hebben voor een bepaalde leerstijl en dat mensen beter leren
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wanneer de onderwijsvorm aangepast
is aan hun voorkeursstijl. De meeste modellen onderscheiden vier stijlen, maar
afhankelijk van het model worden deze
anders ingevuld. Wetenschappelijk onderzoek spreekt dit model tegen. Eén
leermethode blijkt doorgaans de beste
voor alle mensen. Afhankelijk van wat er
geleerd moet worden, kan deze methode wel verschillen, maar dit hangt dus
niet van de persoon af. Leerstijlen, ook
wel cognitieve stijlen genoemd, worden
als een hardnekkige mythe en pseudowetenschap beschouwd.
 ogische niveaus (Dilts R. of Bateson G.)
• L
- De zes logische niveaus verwijzen
naar een model vanuit Neurolinguïstisch Programmeren (NLP) dat stelt dat
er 6 logische overtuigingsniveaus zijn
waarin mensen leren, hun gedrag veranderen of denken. Robert Dilts zou dit
model geïntroduceerd hebben in zijn
unified field theory, waarvoor hij zich
zou hebben gebaseerd op het werk van
Gregory Bateson. De zes niveaus van
onder naar boven zijn (1) omgeving, (2)
gedrag, (3) vaardigheden, (4) waarden
en overtuigingen, (5) identiteit en (6)
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zingeving of spiritualiteit. Veranderingen op een lager niveau zouden kunnen leiden tot veranderingen op een
hoger niveau (bv. veranderingen in de
omgeving kunnen een verandering in
gedrag uitlokken), terwijl veranderingen op een hoger niveau altijd zouden
leiden tot veranderingen op een lager
niveau (bv. een verandering in waarden leidt tot ander gedrag). Tijdens
een coachingsessie begeleidt de coach
het denkproces van de coachee doorheen deze verschillende niveaus. Hoewel NLP pretendeert wetenschappelijk
te zijn, ontbreekt wetenschappelijke
evidentie voor zowel de theoretische
claims als de effectiviteit van de methodiek als ontwikkelingsgerichte of
therapeutische oplossing. Daarom
verdient NLP en het geassocieerd
gedachtengoed bij dit model volgens
academici en andere experts dan ook
het label van pseudowetenschap.
• N eurolinguïstisch programmeren
(NLP) - Kan als een methodiek voor
training, coaching en communicatie
worden beschouwd. NLP omvat allerlei overtuigingen over de mens inzake

communicatie, waarneming, gedrag,
intenties, sociale interacties etc. Hoewel NLP pretendeert wetenschappelijk
te zijn, ontbreekt wetenschappelijke
evidentie voor zowel de theoretische
claims als de effectiviteit van de methodiek als ontwikkelingsgerichte of
therapeutische oplossing. Daarom
verdient NLP volgens academici en
andere experts dan ook het label van
pseudowetenschap.
• P ersoonlijkheidsvragenlijsten gebaseerd op typologieën (o.a. MBTI,
enneagram, DiSC, Personality Plus)
- We kunnen onze persoonlijkheid beschrijven aan de hand van een set van
dimensies en subdimensies (cf. BIG5,
HEXACO). De scores van mensen op
elke dimensie vallen niet uiteen in types of vaste profielen. Veel mensen
scoren immers rond het gemiddelde
en slechts een minderheid heeft een
extreme score. Alle dimensies samen
kunnen resulteren in een haast oneindig aantal persoonlijkheidsprofielen.
In de praktijk zijn er echter heel wat
persoonlijkheidsmodellen en vragenlijsten populair die mensen opdelen
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naargelang hun dominante type, kleur
of profiel. Persoonlijkheid valt niet te
beschrijven aan de hand van slechts
enkele types, laat staan dat deze types het gedrag van een persoon accuraat gaan voorspellen of duidelijke
aanwijzingen kunnen geven over hoe
we met deze persoon moeten omgaan.
Deze typologieën worden absoluut niet
onderbouwd door wetenschappelijk
onderzoek.
 oos van Leary - Zie interpersoonlijk
• R
circumplex.
 et SPACE-model voor sociale in• H
telligentie - Het SPACE-model voor
sociale intelligentie is een concept van
Dr. Karl Albrecht. Het acroniem SPACE
zou de 5 kenmerken weergeven van
sociaal intelligente mensen, namelijk
Situational awareness, Presence, Authenticity, Clarity, Empathy. Volgens
Albrecht zouden de 5 dimensies die
sociale intelligentie onderscheiden het
resultaat van een nauwkeurig literatuuronderzoek zijn. Er lijkt echter nog
helemaal geen consensus te zijn over
wat sociale intelligentie is en op welke
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wijze het verschilt van emotionele intelligentie en andere intelligentievormen.
Vandaar dat we dit model eerder als
pseudowetenschappelijk beschouwen.
• Transactionele analyse - Omschreven
als een persoonlijkheids- en communicatietheorie, alsook een methode voor
psychotherapie en persoonlijk ontwikkeling. Deze benadering zou heel wat
ideeën aan de psychoanalyse van Freud ontlenen en tracht mensen inzichten en modellen aan te reiken aan de
hand waarvan ze hun eigen gevoelens,
het gedrag van anderen en hun interacties met anderen kunnen analyseren, begrijpen en veranderen. Hoewel
populair, ontvangt deze benadering
weinig erkenning in de academische
literatuur of medische praktijk. Wetenschappelijke evidentie voor de effectiviteit van deze benadering is schaars,
laat staan voor de correctheid van de
theoretische modellen. De retorische
wijze waarop de transactionele analyse
tot stand kwam is kenmerkend voor
pseudowetenschap. Verschillende
bronnen bestempelen de transactionele analyse dan ook als dusdanig.
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