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V  oorwoord

Hoe kun je als coach het beste uit mensen halen? Hoe kun je een duurzame 
ontwikkeling stimuleren waarin zij hun potentieel optimaal inzetten en hun 
idealen bereiken?
Wie in de coachingsliteratuur op zoek gaat naar antwoorden op deze vragen 
vindt een veelheid aan benaderingen en strategieën. Er zijn veel visies, maar 
nog weinig evidence-based aanpakken, hoewel er steeds meer wetenschap-
pelijk onderzoek naar coaching wordt gedaan. Seligman (2011, p. 70) zegt het 
treffend: ‘Coaching is a practice in search of a backbone.’

Deze constatering van Seligman sluit aan bij onze missie: het ontwikkelen van 
een wetenschappelijk onderbouwde benadering van coaching die het innerlijk 
potentieel van mensen aanboort en hen in staat stelt zichzelf te sturen naar 
kracht. Rond 2000 stelden wij onszelf tot doel uit het brede scala aan coa-
chings- en therapeutische benaderingen de sterkste elementen te halen en die 
te combineren tot een effectieve aanpak. Ons criterium voor effectiviteit ging 
verder dan tevredenheid bij cliënten. Bij elke benadering waarvan beweerd 
werd dat die de kracht van mensen versterkt, was onze vraag: wat is er uit 
onderzoek bekend over daadwerkelijke veranderingen in gedrag en over lange-
termijneffecten? De positieve psychologie had ons in dat opzicht veel te bieden, 
en ook werkzame bestanddelen uit vele andere benaderingen leverden bouw-
stenen voor een effectieve coachingsbenadering.

In samenwerking met verschillende collega’s werden deze werkzame bestand-
delen samengevat in een model met vijf stappen. Op basis van dit model zijn 
vervolgens honderden cursussen gegeven aan coaches. Toen de deelnemers 
enthousiast bleken te zijn over de effecten van de aanpak, was de tijd rijp voor 
de laatste fase in de ontwikkeling: wetenschappelijk onderzoek naar de effecti-
viteit van de ontwikkelde aanpak.
Verschillende onderzoeken werden uitgevoerd, samen met wetenschappers 
uit binnen- en buitenland. Een aantal van deze onderzoeken is gepubliceerd 
in internationale wetenschappelijke tijdschriften. Mede op basis van deze 
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studies ontwikkelden wij nieuwe inzichten voor coaching, die in dit boek 
beschreven worden onder de naam krachtgericht coachen. Aangetoond is dat 
deze vorm van coaching leidt tot 3D-leren: leren dat diepgaand is en dat duur-
zaam doorwerkt in gedrag. Deze bevindingen hebben internationaal aan-
dacht getrokken en op vele plekken worden door ons thans cursussen gegeven 
in krachtgericht coachen.

Dit boek is het resultaat van de geschetste ontwikkelingsweg van jaren. Het is 
gebaseerd op wetenschap en veel praktijkervaring met deze manier van coa-
chen in verschillende contexten. We beschrijven ideeën en richtlijnen voor 
een krachtgerichte coachingsaanpak, geïllustreerd met voorbeelden en oefe-
ningen. De wetenschappelijke onderbouwing van krachtgericht coachen komt 
in de slotparagrafen van elk hoofdstuk aan de orde.
De aanpak van krachtgericht coachen is ingeweven in een theorie over per-
soonlijke en professionele ontwikkeling. Daardoor biedt dit boek ook een 
raamwerk voor leidinggevenden of stafmedewerkers die kaders willen ont-
wikkelen voor een krachtgerichte manier van werken in organisaties of in het 
onderwijs.

Verschillende mensen hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de inzich-
ten en strategieën die wij in dit boek beschrijven. Dat zijn in de eerste plaats 
de vele wetenschappers op wier werk wij in dit boek voortbouwen en de tal-
loze collega’s met wie wij de afgelopen jaren hebben mogen samenwerken en 
samen-leren. Het zijn er te veel om hen allemaal te noemen. Een aantal men-
sen willen wij wel bij name noemen, omdat zij ons als meelezers belangrijke 
feedback gaven tijdens de totstandkoming van dit boek. Dat zijn Marjan Glas, 
Irene van de Lagemaat, Heleen Wientjes en Tiemen Zijlstra.
Wij bedanken Leanne Asbreuk en haar collega’s van Boom Lemma uitgevers 
voor hun voortdurende vertrouwen in ons werk en hun steun bij het vormge-
ven van dit boek.

Ten slotte danken wij onze vele (oud-)cursisten en coachees. Zonder de vele 
praktijkervaringen die zij ons boden, hadden we de benadering van kracht-
gericht coachen niet kunnen ontwikkelen.
De meeste voorbeelden in dit boek komen uit onze eigen coachings- en cur-
suspraktijk. Namen en omstandigheden zijn aangepast, zodat de voorbeelden 
niet meer herleidbaar zijn tot personen. Ook zijn de voorbeelden om didacti-
sche redenen eenvoudig gehouden, terwijl echte coachingssituaties complexer 
kunnen zijn of aanvullende interventies vereisen. Wie de aanpak goed in de 
vingers wil krijgen, kan overwegen mee te doen aan een cursus in kracht-
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gericht coachen. Op de website www.korthagen.nl is meer informatie te vin-
den. Daar staan ook antwoorden op veelgestelde vragen over krachtgericht 
coachen.

Ons ideaal is dat dit boek bijdraagt aan een krachtgerichte visie op professi-
onele en persoonlijke ontwikkeling. We hopen een evidence-based kader, 
praktische ondersteuning en inspiratie te bieden aan alle professionals die het 
beste uit mensen willen halen.

Utrecht, voorjaar 2015,

Fred Korthagen en Ellen Nuijten
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