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Online coaching  

Online coaching vanaf je eigen computer. Sneller en effectiever dan je denkt! 

Voor wie 
 
Je bent op zoek naar: 

 iemand die een tijdje je klankbord wil zijn  
 iemand die je inzicht geeft in je probleem   
 iemand die je helpt nieuwe wegen te vinden  
 iemand die deskundig en integer is   

Maar: 
 wel graag op momenten dat het jou uitkomt 
 het liefst in je eigen omgeving 
 je gaat liever niet steeds naar een instelling toe 
 je wilt er liever niet steeds vrij voor hoeven nemen 

Dan is online coaching iets voor jou!  

Email-coaching of webcam-coaching? 

 Email-coaching  
Bij deze vorm van coaching communiceer je met je coach via email. Dit doe je in je eigen tijd 
en omgeving. Je hebt de kans om rustig na te denken over wat je wilt vertellen en hoe je 
iets wilt formuleren. Vooral als je wat minder gemakkelijk over jezelf praat, is dit een 
uitkomst. Door het contact met je coach wordt duidelijk wat er aan de hand is, hoe dat 
komt, wat je er zelf aan kunt gaan doen en vooral hoe je dat aanpakt. Een traject omvat 
doorgaans enkele weken. 
 

 Webcam-coaching 
Bij webcam-coaching verloopt het contact met onze coach op afgesproken tijdstippen, ook 
’s avonds als je wilt. Wij maken gebruik van Skype. Dat is kosteloos en gemakkelijk te 
downloaden. Een traject duurt 4 tot 6 weken en bevat gemiddeld 5 gesprekken.  
 
Nog geen Skype? Download dan het programma en vraag een gratis kennismakingsgesprek 
aan. 

In onze werkwijze onderscheiden wij de volgende fasen: 

 Intake   : kennismaking en mogelijkheden bepalen 
 Analyse  : wat speelt er allemaal, wat formuleren we als probleem? 
 Doel stellen  : wat is het dat je wilt bereiken? 
 Aan de slag  : het voeren van gesprekken en uitvoeren van opdrachten 
 Terugvalpreventie : zorgen dat het geleerde toepasbaar blijft in de toekomst 

 
Meer informatie  
Wil je meer weten over online coaching of een afspraak maken? Bel 0182 382 064, mail naar  
info@omega-adviseurs.nl of vul het contactformulier in op onze website www.omega-adviseurs.nl 
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