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JOYCE HARDHOLT

De power van 
provocatief 

coachen
Taaie gesprekken, cliënten die niet vooruit te branden zijn, telkens weer hetzelfde  

probleem. Als coach heb je er vast weleens mee te maken. Dan bereik je mogelijk  

niet het gewenste effect met de traditionele en meestal-effectieve-maar-nu-even-niet  

coachingsmethodes. Tijd om je cliënt (en jezelf) wakker te schudden. Maar hoe? 

Je krijgt mogelijk snel schot in de zaak 
door een beetje te provoceren en ver-
rassend uit de hoek te komen. Zodat je 
cliënt verbaasd opkijkt, geprikkeld 
wordt. Lacht om zichzelf en zijn omge-
ving. Sneller en oprechter reageert, 
vanuit de kern. Wat gebeurt er bijvoor-
beeld als iemand zegt: ‘Ik ben waarde-
loos.’ En jij heel droog antwoordt: ‘Maar 
jij bent ook helemaal niet het type dat 
zich nuttig maakt.’ Grote kans dat je 
cliënt zijn uitspraak direct gaat nuan-
ceren, of jou haarfijn uitlegt waarom hij 
toch de moeite waard is. Bingo! 

MISVERSTANDEN
Provocatief coachen klinkt misschien 
alsof je de cliënt prikt en port. Hem 
kwetst en ophitst. De term provoca-
tief is dus misschien wat ongelukkig 

gekozen, want deze coachings-
methode is niets van dat alles. In 
tegendeel. Het is juist een methode 
waarbij je coacht vanuit liefde. De 
provocatieve coach is invoelend, 
grappig, warm en respectvol. En  
creëert zo vertrouwen en verbinding. 
Provocatief coachen versnelt het 
groeiproces, omdat je sneller met je 
cliënt de diepte in kunt. Als je hem 
plaagt laat hij zijn ware gezicht zien;  
jouw eigen impulsiviteit en oprecht-
heid slaan op hem over. Je cliënt rea-
geert dus zuiverder en eerlijker.

Dat geldt ook voor jezelf: ook jij bent  
zuiver, als coach en als mens. Je maakt 
gebruik van je eigen ervaringen. Mis-
schien heb je geleerd dat je altijd ob-
jectief moet zijn, maar bij provocatief 
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coachen mag je juist je eigen anekdo-
tes delen. Dat betekent dat je niet meer 
krampachtig afstand hoeft te houden. 
En het balletje niet steeds terug hoeft 
te spelen naar je cliënt. Er is dus sprake 
van meer interactie en jij doet er even-
veel toe als degene die je coacht.

COACHEN MET BALLEN
Dat is eng en misschien ook wel con-
fronterend. Wie ben je zonder je nor-
male ‘coachmasker’? Hoeveel van 
jezelf wil en kun je geven? En ook: hoe 
ver kun je gaan bij je cliënt? Anders dan 
bij de meer traditionele coachingsme-
thodes, is het natuurlijk maar afwach-
ten hoe iemand reageert op je provoca-
ties. Raakt hij geïrriteerd of boos, en 
kun je dit dan weer keren naar een con-
structief ontwikkeltraject? Provocatief 
coachen vraagt om lef. Maar vooral 
vraagt het vertrouwen in jezelf dat je de 
juiste basishouding hebt: die van de 
warme, grappige en ondeugende coach.

Met die basishouding behoed je de 
coachee en jezelf voor een negatieve 
ervaring. Belangrijk is om altijd je  
cliënt te omarmen en hem dit ook te 
laten merken. Hij moet weten dat hij 
oké is. Dat je hem accepteert, dat hij er 
mag zijn en je het beste met hem voor-
hebt. Dan kan hij ontspannen en staat 
hij open voor je provocaties. En zal hij 
oprechter reageren en zich gemakke-
lijker blootgeven. Jouw betrokkenheid 
is dus van essentieel belang, want 
dan is je boodschap niet hard of 
gemeen. Zo ziet je cliënt de knipoog 
en laat hij zich uitdagen in plaats van 
woedend weg te stormen.

ALLES IN HUIS
Als je je betrokken voelt bij je cliënt en 
professioneel om hem geeft, kun je de  

stap naar provocatief coachen wagen. 
Je hebt namelijk alle ingrediënten al in 
huis om van provoceren een succes te 
maken. Als coach ben je tenslotte per 
definitie goed in je inleven in je coa-
chees. Je wilt van betekenis zijn voor 
anderen en ze verder helpen. Daarmee 
heb je al een zekere ‘liefde’ voor de 
mensen die je over de vloer krijgt. Ook 
kun je waarschijnlijk moeiteloos de 
verbale en non-verbale communicatie 
analyseren. Mooi! Je kunt de situatie 
dan prima inschatten. En je cliënt én 
jezelf gaan uitdagen. Door te overdrij-
ven, humor te gebruiken, de spot te 
drijven, absurde oplossingen en gekke 
opdrachten te geven. 

WAAROM HET WERKT
Het is menseigen om iets niet zomaar 
aan te nemen van een ander. We wil-
len er eigenlijk het liefste zelf mee 
komen. Zelf de oplossing vinden en 
vooral: zelf de keuze maken tussen 
verschillende opties. Dus als je Het 
Antwoord hebt op het probleem van je 
cliënt, zal hij dat Antwoord mogelijk 
niet accepteren. Hij rebelleert dan 
tegen degene die hem vertelt wat hij 
moet doen. Ja, ook als hij vrijwillig bij 
je op de bank zit. 

Advies heeft vaak opstandigheid tot 
gevolg. Als provocatieve coach maak je 
juist gebruik van die opstandigheid 
door absurde en creatieve adviezen te 
geven. Zo krijg je de cliënt bij de les. 
Want zeg nou zelf: de cliënt die als  
zielig hoopje onderuitgezakt vertelt hoe 
moeilijk het is... Die bereikt met die 
houding nooit zijn doelen, hoe hard jij er 
ook aan trekt. Dus: schud hem wakker, 
provoceer, laat hem zelf nieuwe inzich-
ten krijgen en handvatten voor ander 
gedrag. Provocatief coachen werkt! 

Wanneer ga je los met provocatief coachen?
Niet wanneer je cliënt een bepaalde vaardigheid nodig heeft.
Ook niet wanneer de meer traditionele coaching en ‘gewoon’ advies al goed werkt.
Zeker niet wanneer je geen warmte voelt voor je cliënt en/of je stiekem aan hem ergert.
Wel wanneer je cliënt niet openstaat voor ‘gewoon’ advies of (onbewust) zijn groei saboteert.

Provocatief coachen
Plaag je klant de 

goede kant op
Karin de Galan en  

Anneke Dekkers
€ 24,99

U lijkt me een 
vrij hopeloos geval

Misverstanden en feiten 
over provocatief coachen

Adélka Vendl
€ 22,99
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