LVSC DOET MEE AAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK!
Op het LVSC congres sprak hoogleraar Organisatieontwikkeling en Coaching Erik de Haan er over.
Wat is nu het effect van coaching? Inmiddels zijn hoogleraren prof. dr. Erik de Haan en prof. dr.
Yvonne Burger van de VU gestart met het grootste internationale (Engelstalige) onderzoek naar
effectiviteit van coaching ooit! Het onderzoek wordt in samenwerking met de Vrije Universiteit en
Ashridge Business School uitgevoerd. Ook de LVSC werkt mee aan dit internationale onderzoek
omdat het een van de beleidsuitgangspunten is om kritischer naar onszelf te kijken vanuit het
perspectief van de cliënt en opdrachtgevers. Het biedt een sublieme kans om meer zicht te krijgen op
de werkzame bestanddelen van coaching en supervisie. Er wordt in dit onderzoek informatie
verzameld bij coaches, cliënten én sponsors/opdrachtgevers.
Er is steeds meer behoefte aan betrouwbare data over de effectiviteit van (executive) coaching. Het
onderzoek hiernaar neemt in zijn totaliteit een jaar in beslag en is strikt vertrouwelijk.
Het bestuur en de commissie Kennis & Onderzoek nodigen alle coaches én supervisoren van LVSC uit
om mee te doen aan dit mooie onderzoek. Meedoen is uiterst eenvoudig en kost u weinig tijd.
Verder in deze tekst leest u hoe u dit kunt doen.
Waarom zou u meedoen als LVSC lid of geregistreerd coach of supervisor?
U ontvangt feedback en scores naar aanleiding van uw eigen ingevulde vragenlijst (voor
coach/supervisor)
Als u meer dan 10 cliënten laat deelnemen ontvangt u een persoonlijk profiel van uw
effectiviteit en uw relatie met uw cliënten, vergeleken met het totale aantal deelnemers. Dit
geeft een indicatie van uw effectiviteit als coach! Niemand, behalve u en de data-analyst ziet
uw persoonlijke profiel.
Als meer dan 50 van uw cliënten meedoen, kunt u worden vermeld als co-auteur van het
artikel. Voor individuele coaches of supervisoren is dit een erg groot aantal, maar voor onze
vereniging is het een stuk makkelijker om grote aantallen te halen!
Hoe meer leden van LVSC dus meedoen, hoe meer co-auteurs van LVSC kunnen meewerken
aan het peer-reviewed artikel (tot wel 10-20 aan toe).
Als beroepsvereniging dragen we bij aan de geloofwaardigheid en ontwikkeling van ons vak.
Door mee te werken aan dit onderzoek stellen we ons krachtig op, doordat we bereid zijn om
naar onszelf te kijken.
In overleg met de onderzoekers hebben we het voor elkaar gekregen dat de data van coaches en
supervisoren apart worden verwerkt en vergeleken. Om significante verschillen te kunnen duiden zijn
dan wel meer dan 100 reacties nodig onder de noemer van ‘supervisie’. Als het dus gaat om een
cliënt in supervisie, dan verzoeken we u om bij de vraag over het soort coaching: "With this cliënt,
do you work MAINLY as:..." aan te geven dat het supervisie betreft, dan kunnen we de effecten later
uitsplitsen tussen coaching en supervisie.
Wie kunnen meedoen?
Coaches én Supervisoren.
U kunt meedoen met al uw actuele of recent afgeronde supervisie- en coachtrajecten. De
trajecten hoeven niet volledig afgerond te zijn.
Het onderzoek is Engelstalig. Dat betekent dat de vragenlijsten in het engels zijn. Dit is
noodzakelijk, omdat het een internationaal onderzoek betreft en eenduidigheid vereist is.

Hoe werkt het?
1. Het onderzoek start via uw cliënt(en). U stuurt deze voorbeeldbrief naar uw cliënten. In deze
brief staat een link naar het onderzoek voor cliënten. Voor de volledigheid vindt u hier ook
het onderzoek.
2. Als een cliënt meedoet, vult deze uw naam en mailadres in (bij de vraag: wie is uw coach?).
Zodra de vragenlijst is verwerkt, wordt u vervolgens zelf benaderd om een vragenlijst in te
vullen. Heel eenvoudig dus.
Via de LinkedIn groep van LVSC zullen we een discussie starten om eventuele vragen en
onduidelijkheden te beantwoorden en uw ervaringen te volgen. Ook zullen we daar informatie
verstrekken over het onderzoek. Dit doen we vanzelfsprekend ook op de site www.lvsc.eu.
Wij hopen van harte dat u meedoet aan dit goed opgezette onderzoek en uw cliënten uitnodigt om
een vragenlijst in te vullen!
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