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Hoe het kwam
Een uitgever die een (demonstratie)sessie met de Bepper Balance Methode kreeg om te leren waar het

over gaat en hoe het werkt, stelde een vraag. Hoe weet ik nu, zo zei hij, in welke mate het effect dat deze 
sessie om mij heeft, nu kwam door de (ervaring van de) coach óf door de manier waarop de methode 

werkt?

Een terechte en goede vraag omdat tot dat moment alleen de ontwikkelaar van deze methode ermee 
gewerkt had. Wel met heel veel soorten cliënten maar toch, als enige professional.

Om de effectiviteit van de Bepper Balance Methode in de praktijk te testen hebben we onderzoek 
gedaan.

Hieronder zie je de resultaten van een onderzoek waaraan 6 professionals hebben meegewerkt in hun 
eigen praktijk. 

Deze 6 professionals hebben een training gevolgd en hebben zich vrijwillig aangemeld na een oproep. De 
deelnemers waren allen onbekenden van de ontwikkelaar van de methode.
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BBM data

57 x pre-meting van coachees
6 professionals (coach, coach + supervisor, coach studenten + docenten, 
IB’er, IB’er + talentbegeleider, mediator)
29 x post-meting met Bepper, coachees
25 x post-meting zonder Bepper, coachees
46 x post-meting professionals
24 x post-meting met Bepper, professionals
22 x post-meting zonder Bepper, professionals
21 sessies met 1 of 2 bord-foto’s (exclusief detailfoto’s)
Volledige verslagen van sessies 44 zonder inconsistenties (doel was 6x12=72)

Er zijn door sommige professionals minder ingeleverd
Er zijn ‘fouten’ gemaakt (vergeten iets in te laten vullen bijvoorbeeld, geen 
foto enz.)
Er zijn onlogische antwoorden zoals zeggen dat het “heel goed voor je 
werkt” en dan een ‘5’ geven als beoordeling. 
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Premeting en postmeting
Significantie op basis van 
gemiddelde, standaarddeviatie en 
puntenscore op schaal van 1-10

Bij p-waarde < 0,05

Coachees (=Cliënten)
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Hoe ontspannen voel je je op dit moment? (1=enorm gestrest, 10= helemaal ontspannen)

Coachees voelen zich meer ontspannen na 
een coach-sessie. In beide situaties is dit 
statistisch significant!
Na sessie met of zonder Bepper is mate van 
ontspanning even groot.
Coachees zijn voorafgaand aan sessie 
zonder Bepper minder ontspannen, maar….
De spreiding in de opgegeven mate van 
ontspanning is bij coachees voorafgaand aan 
niet-Bepper sessie VEEL groter
Vooralsnog geen duidelijk verschil tussen 
sessie met en zonder Bepper op 
ontspanning
Relatie met coach en andere correlaties 
moeten nog worden onderzocht

10%  verbetering

P=0,036

16% verbetering
P=0,009

Significant Significant

De lagere ontspanning bij aanvang van de sessie 
zonder Bepper bord (overigens niet significant, 
25% kans dat dit toeval is) roept de volgende 
vraag op bij mij: Bespreekvraag: Ben je als coach 
minder geneigd om de Bepper in te zetten als het 
water hoog aan de lippen staat bij de coachee?
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Voor  Na Voor  Na
Met Bepper Zonder Bepper 
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Hoe voel je je op dit moment? (1=Niet fijn,  moe en/of ik heb nergens zin in, 10=Ik voel me prima 
en ik heb overal zin in)

Coachees voelen zich (statistisch 
significant) beter na een 
coachsessie
Het verschil in ‘zich beter voelen’ 
is ongeveer gelijk met of zonder 
gebruik van Bepper-bord
Ook hier aanzienlijk meer 
spreiding in antwoorden van 
coaches zonder Bepper-bord.
Relatie met coach en andere 
correlaties moeten nog worden 
onderzocht12% verbetering

P= 0,019

13% verbetering
P= 0,043

Significant Significant
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Voor  Na Voor  Na
Met Bepper Zonder Bepper 
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Voor: Hoe voel je je op dit moment over het gesprek of de sessie dat je zo gaat hebben?
Na: Hoe voel je je op dit moment over het gesprek dat of de sessie die je net gehad hebt?
(1=heeft niks geholpen, 10=heel erg nuttig)

Coachees voelen zich significant 
beter over de sessie na afloop van 
de sessie
Weinig verschil in verbetering 
tussen de twee situaties

11% verbetering
P=0,018

11% verbetering
P= 0,029

SignificantSignificant
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Voor Na Voor  Na
Met Bepper Zonder Bepper
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Hoeveel overzicht heb je of ervaar je op dit moment m.b.t. de dingen die je bezighouden ?
(1=Ik heb geen idee wat ik wil of moet of waar ik moet beginnen, 10=Ik begrijp nu goed wat ik wil en 
wat ik kan doen)

Coachees voelen meer overzicht na een 
coachsessie
Hoewel er een vooruitgang is 
onafhankelijk van het gebruik van 
Bepper, is de vooruitgang bij het 
gebruik van een Bepper-bord veel 
groter. 
Relatie met coach en andere correlaties 
moeten nog worden onderzocht

28% verbetering

P=0,0002

15% verbetering

P=0,39

Significant

Het verschil in overzicht bij aanvang roept bij 
mij de volgende ’bespreekvraag’ op: Is de 
neiging om het Bepper bord in te zetten bij de 
coach groter als deze minder overzicht 
‘herkent’ bij de coachee?
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Onderzochte HOOFD-vragen:

• Wil ik dat Eindhoven samengevoegd wordt 
met Nuenen?

• Goede keuze van 5 naar 4 dagen?
• Wat maakt moet ik leren om een goede 

docent te worden?
• Wat geeft mij energie in mijn werk?
• Wat is er nodig in de klas om de leerling beter 

te laten werken?
• Hoe leer ik mezelf beter te waarderen?
• Hoe blijf ik dicht bij mezelf om tot een keuze 

te komen die mij past en ruimte geeft?
• Wil ik van baan wisselen?
• Welke VO-school past bij mij?
• Hoe voel jij je als iets niet lukt?
• Wat gebeurt er als iets niet lukt?
• Wanneer word ik boos? (En waarom?)
• Help mij een keuze te maken tussen een vaste 

baan en een opdracht als consultant.
• Help mij het in het donker minder spannend te 

vinden.
• Hoe voel jij je als iets niet lukt?
• Hoe zorg ik dat ik gezonder met stress omga in 

mijn werk?
• Ik wil weer plezier in mijn werk ervaren.
• Wat wil ik graag leren? Help mij mijn motivatie 

te vinden?
• Waar geef jij op dit moment je energie aan?
• Wat is voor mij belangrijk in mijn werk?
• Door in loondienst?
• Hoe blijf ik in mijn kracht
• Waar ben ik goed in?
• Wat is belangrijk in huidige baan?
• In welke omgeving kan ik excelleren?
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Hoe vond je het als cliënt om met het Bepper bord te werken? Wat is je toelichting op je 
beoordeling (cijfer)?

• Omdat ik het nu beter snap
• Leuk om te doen
• Omdat ik na de sessie wist wat te doen
• Verhelderend, visuele bevestiging van mijn keuze.
• Inzichtelijkheid en consequenties van keuzes.
• Duidelijk, visueel, gestructureerd.
• Ik ben een beelddenker. Het wordt mij duidelijker als ik mijn eigen keuzen 

kan zien.
• Leuk en weet ik Mn eigen mening. Geeft inzicht.
• Was tastbaarder voor me en meer zichtbaar, wat belangrijk voor me is
• Het visualiseren van mijn eerder verworven inzichten geeft mij via het 

bord overzicht in wat ik wil veranderen.
• Het visualiseren maakt concreet waar ik de verandering wil inzetten en de 

urgentie en noodzaak komt meer binnen.
• Visueel, snel inzicht.
• Best duidelijk makend
• Iets duidelijker
• Ik vond het ook best moeilijk
• Het gaf mijn meer inzicht en overzicht in de punten die voor mijn keuze 

belangrijk zijn.
• Het was gezellig en leuk. Fijn om tijdens het kletsen iets op te schrijven.
• Het was leuk om het hier samen over te hebben. Het was fijn. Fouten 

maken mag en geeft niet.
• Omdat dan kan je beter zien welke je het leukst vindt
• Leuk. 
• Ieder voor zich en toch samen. 
• Moeilijker nadenken. 9 is best veel.
• Het is fijn om te verkennen wat met de hoofdvraag in verband staat.
• Geeft overzicht en vermeerderd inzicht.
• Je kan overzichtelijk en visueel zien hoe het/je er voor staat. Ik ben een erg 

visueel persoon.
• Omdat het overzichtelijk is.
• Voelbaar en van mezelf, eigen regie.
• Is concreter, haalt het uit je hoofd?
• Moest erg nadenken
• Het gesprek vooraf bevestigde via het bord wat ik wel al wist.

• Een speelse manier, waar je veel opdrachten mee kan uitwerken.
• Het geeft je heel veel, heel tastbaar wat het oplevert. Ook veel 

confronterender. Heel duidelijk!
• Ik weet dat niet zo goed, vindt t gewoon fijn omdat ik het nu snap.
• Vind ik leuk.
• Antwoord vrij snel gevonden.
• Visuele maakt dat je aspecten niet vergeet in je gesprek.
• Het zal mij wel hebben geholpen maar niet zo inzichtelijk voor mij omdat 

beeld zegt meer voor mij.
• Maakt het zichtbaar en ik schrijf wat op.
• Het geeft meer duidelijkheid.
• Als onderdeel in de supervisie is het een helpend instrument.
• Blijft zelfde als zonder.
• Nu moest ik iets doen dat was best gek. Voelde niet als gewoon kletsen. 

Maar ik kon wel zien wat ik dacht.
• Het visualiseert nog meer dan wanneer je iets tekent. Het is flexibel en 

dwingt me dieper na te denken over de criteria die van belang zijn.
• Ik vind een gewoon coachgesprek fijner.
• Leuk dat we allemaal iets mochten doen en niet alleen kletsen.
• Omdat je het daar beter op zien.
• Doen is leuker. Je kunt het ook zien.
• Het maakt het concreet in waar ik meer energie aan wil geven.
• Omdat het meer overzicht geeft en zichtbaar is.
• Omdat ik met mijn handen en niet alleen met mijn hoofd iets kan doen, 

wat beter werkt voor mij.
• Visueel is altijd fijn!
• Meteen duidelijk voor je en zichtbaar.
• Ik ben een gematigd man.
• Alle 2 (met en zonder Bepper) is goed, het bord maakte het nog eens 

concreter
• Weet niet of er iets anders uit was gekomen zonder Bepper-bord.
• Het is zo tastbaar!
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Hoe vond je het om met Bepper-bord 
te werken? 
Professional: 8.2
(Coachee: 8.0)
(p=0,35)

Professional: Wat is je gevoel over de net 
afgelopen sessie op dit moment?

Met Bepper: 8.0 (coachee 7,8) (p=0,35)
Zonder Bepper: 7.7 (coachee 8,1) (p=0,13)
(p= 0,223) (p=0,22)

Is het doel van de sessie voor jouw gevoel 
behaald?

Met Bepper: 8.1
Zonder Bepper: 7.6
(p= 0,113)

De professionals in deze studie zijn 
behoorlijk tevreden met hun reguliere 
methodes: ze hebben meestal een goed 
gevoel na afloop en vinden meestal dat ze 
hun vooraf bepaalde doel ruim voldoende 
tot goed hebben behaald. Het ‘algemene 
tevreden gevoel’ verschilt niet tussen 
regulier en Bepper coachen.

Wanneer echter de professionals het 
Bepper-bord gebruiken zijn ze over het 
algemeen nog meer tevreden over de sessie 
die ze hebben gedaan  en vinden gemiddeld 
dat ze hun doel goed hebben behaald. 

Professionals
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Wat was voor jou als professional de aanleiding de Bepper Balance Methode bij deze sessie in te 
zetten? Had je een specifiek plan of doel voor ogen?

• Helderheid verschaffen
• Visueel maken was mijn doel.
• Afdwalen voorkomen wat zijn valkuil is. Geschrevene 

op Bepper-bord geeft houvast.
• Wat geeft haar energie in de huidige functie en wat 

wil ik hiervan behouden
• Visueel maken van situatie en hulp bij het gebruik 

van de Nederlandse taal.
• X heeft moeite met ordenen in haar hoofd. 
• Ik wilde haar ik meer centraal stellen, gezien ze 

andere belangrijker maakt dan zichzelf.
• Ik wilde met haar verkennen of ze alle mogelijkheden 

had benut binnen haar huidige werksetting om te 
creëren wat ze wil.

• Te wegen wat belangrijk is voor haar persoonlijk bij 
de keuze.

• Zorgen voor meer inzicht.
• Na eerdere gesprekken had ik aangeboden om de 

situatie op het Bepper-bord zichtbaar te maken.
• Helder krijgen wat ze spannend vindt en hoe 

spannend en in hoeverre ze zichzelf al kan helpen.
• De aanleiding kwam voort uit de eerdere sessies. 

• Angst om out of the box te denken en fouten te 
maken. Veranderen mindset. 

• Q had al eerder gewerkt met het bord en gaf haar 
concreet inzicht.

• Ik wilde met het uitleggen van de TA extra 
benadrukken waarom (goede communicatie en 
verwerken van eigen ‘oud zeer’?)heel belangrijk is 
voor de kinderen.

• Ja, inzicht geven in wat plezier in haar werk voor haar 
betekent en hoeveel ze daarvan ervaart in haar 
huidige werkomgeving

• Dit is de eerste bijeenkomst na de kerstvakantie en ik 
wil graag weten wat ze komende periode willen 
leren.

• Energie verdelen is een keuze
• Client losweken van vaste patronen en veiligheid
• Ja, keuzemoment meer tastbaar maken.
• Losweken uit het gepieker en cirkelredeneringen.
• Laten ervaren hoe Bepper je van hoofd naar 

hart/intuïtie brengt en dat het echt eigen 
antwoorden zijn.
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• Snel antwoord gevonden.
• Snel resultaat. Meerdere aspecten tegelijk zien maakt duidelijker.
• Maakt openen van coachgesprek makkelijker.
• Ik vind het geweldig om de bewustwording van keuzes zo zichtbaar te 

krijgen.
• Goede manier om haar gedachten wat af te remmen door langzaam te 

laten werken. Gaf zichtbaar rust.
• Ik zag dat cliënte via het bord duidelijk kreeg wat haar zo bezig houdt en 

wat ze anders wil.
• Ze had het nodig om concreet te krijgen wat het voor haar betekent om 

haar ik meer centraal te stellen.
• Het gaf aan wat voor innerlijke dialogen en belemmeringen nog spelen 

die direct zichtbaar worden. 
• Ook intuïtie speelt een duidelijkere rol.
• Het gaf meer inzicht en dwong tot verder nadenken.
• Ik vind het ook voor mezelf wel fijn om niet alleen dingen te vertellen, 

maar ook om te laten zien.
• Het wordt tastbaarder in plaats van dat je de informatie alleen met een 

verhaal overbrengt.
• Ik vond het lastig deze vraag positief te stellen omdat het om het boos 

worden gaat.
• Ik krijg iedere keer weer bevestigd dat je met het bord snel inzicht hebt.
• Het toepassen van helpende gedachten is een vervolgstap. Dat is van 

toegevoegde waarde.
• De kinderen waren enthousiast en betrokken. Ze vroegen er later nog 

een keer naar.
• Het is mooi te zien en te ervaren bij cliënte hoe ze via eigen 

bewoordingen haar eigen onderzoek doet en tot eigen verbanden komt.
• Het maakte veel concreet in een breed begrip als plezier en wat ze mist 

en naar verlangt.
• Het kind vond het fijn om bezig te zijn tijdens het gesprek. Het maakte 

het geheel inzichtelijk.
• Snel resultaat. 
• Je hoeft minder te onthouden.
• Op zich fijn, maar is soms ook wel afhankelijk van cliënt.
• Ik vind het steeds leuker en krijg het ook beter in de vingers.
• Client kwam niet echt los, ging heel erg lopen nadenken.
• Ik zou bijna durven beweren: hoe intellectueler en cognitiever de cliënt, 

hoe groter het Eureka! moment en het gevoelsmatige van Bepper wordt 
ervaren.

• Ik kan beter gerichte vragen stellen.
• Snel resultaat. Ik heb minder vragen nodig dan met "normale" sessie.
• Focus blijft op coachvraag gericht.
• Het Beppebord houdt je bij de les en maakt het makkelijker bij de cliënt 

te blijven.
• Het hielp duidelijk bij formuleren, taalondersteuning. 
• Zichtbaar langzamer werken hielp mij tempo te beheersen. 
• 9 aspecten waren goed om even verder te denken. Anders was het bij 4 

aspecten gebleven.
• Het zoomt meer in op onderdelen die invloed hebben op haar 

hoofdvraag waardoor er overzicht ontstaat en eigen inzichten, intuïtie 
en gevoel kreeg daardoor ook meer ruimte bij mijn cliënt.

• Het levert dialoog op over welke keuzes ze kan gaan maken en wat zij 
werkelijk wil veranderen en hoe ze dat gaat doen.

• Zij gaf zelf aan dat het proces van supervisie nodig was om nu in te 
kunnen zoomen op praktisch concrete stappen en keuzes maken. Ben 
het daarmee eens.

• Weging is van toegevoegde waarde.
• Het wordt inzichtelijk voor het kind.
• Ik krijg iedere keer weer bevestigd dat je met het bord snel inzicht hebt.
• Je moet de juiste vragen stellen om de juiste interactie te krijgen.
• De betrokkenheid was veel groter.
• Ik merk dat het meer eigenaarschap oplevert bij de cliënt waardoor de 

impact van eigen onderzoek dieper gaat.
• Ze kon met het bord zelf op onderzoek uit, ze was zo helder hoe ze met 

de aspecten kwam en hoe zij de gems wilde verdelen, intuïtie kreeg ook 
een plek die ze kon benutten.

• Het maakte het geheel inzichtelijk. We konden prioriteiten stellen.
• Minder inspanning om zelfde resultaat te behalen.
• Cliënte raakte wel uit haar hoofd, ze kon het niet allemaal 'weg'-

redeneren.
• Deze cliënt is altijd zeer diplomatiek en van de 'neutraal'-antwoorden. 

Dat kan dus niet met het Bepper-bord. Leerzaam en inzichtelijk.
• Als een cliënt met ASS altijd enorme keuzestress ervaart is de inzet van 

het Bepper-bord misschien niet de methode om hem los te weken van 
zijn vaste denkpatronen. Ik ga het bord wel nogmaals inzetten. 
Misschien is cliënt nu over de drempel heen.

• Ik raak ook getrainder in het gebruik en durf steeds verdiepender vragen 
te stellen.

Hoe vond je het als professional om met de Bepper Balance Methode te werken? 
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Het bord is zwaar. Lichter materiaal is fijn. (is inmiddels aangepast)
Ook whiteboardlak IN de gaten, coachees hebben snel de neiging daarin te 
schrijven (is inmiddels aangepast en standaard)
Geplastificeerde instructiekaart met vraag-volgorde om cliënt te begeleiden (is 
inmiddels gemaakt en op aanvraag beschikbaar)
Training 3 ipv 2 dagen (misschien in de toekomst, wordt over nagedacht)
Meer aandacht voor het werken met de TA (transactionele analyse) en de 
Reddersdriehoek in de training (is inmiddels aangepast)
Aparte training voor scheidingspraktijk en mediators (eventueel in de toekomst te 
ontwikkelen, wordt over nagedacht)

Praktische tips van de Professionals
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Coaching Algemeen:
Coaching zorgt ervoor dat mensen zich beter voelen en meer ontspannen 
voelen

Coaching met Bepper Balance Methode Specifiek:
Coaching met de Bepper Balance Methode zorgt voor meer overzicht dan 
zonder Bepper Balance Methode
De snelheid waarmee overzicht en inzicht wordt verkregen door cliënt en 
professional wordt als effectief en prettig ervaren (blijkt uit 
opmerkingen/toelichtingen, is niet gemeten in waardering van 0-10 schaal)
Werken bij gesprekken en/of sessies met de Bepper Balance Methode 
wordt door professionals en cliënten hoog gewaardeerd
Het doel van de sessie wordt volgens de professionals sneller bereikt

Belangrijkste conclusies
uit het onderzoek
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Op basis van welke signalen zet een coach de methode in bij een sessie?
Is de Bepper Balance Methode geschikt voor kinderen van 6 jaar?
Is de Bepper Balance Methode geschikt voor dementerende ouderen?
Is de inzet van de Bepper Balance Methode de 2e en volgende keer bij 
dezelfde cliënt met dezelfde professional even effectief of meer of minder 
dan de eerste keer?

Eventuele vervolgvragen voorkomend uit 
praktijk en dit onderzoek


