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Een (e-)coach faciliteert een leeromgeving waarin de cliënt zelf eigenaar is van 
het proces. Door de methodiek van het schrijvend begeleiden aan je repertoire 
toe te voegen, is dat precies wat je als coach doet. Over welke vaardigheden 
moet een e-coach beschikken? En wat zijn de voor- en nadelen?

Marja Pronk

Blended coaching: 
the best of both worlds

Waarom zou je e-coaching toevoegen aan je repertoire?

Enkele jaren geleden werd ik door een deelneemster 
aan een van mijn trainingen gevraagd om haar te 
coachen. Ze voelde dat zij na de training nog wat 
vragen had, wat uitdagingen, die zij graag een-op-
een met mij wilde uitwerken. Er was echter een ‘pro-
bleem’: ik werkte als coach in Houten en zij woonde 
in Naaldwijk en had niet de beschikking over een 
auto. Ik kreeg zo’n vraag wel vaker en stelde haar 
voor om in mijn lijstje met coaches te duiken en haar 
in contact te brengen met iemand bij haar in de 
buurt. Dat wilde zij echter niet. Zij voelde zich bij mij 
veilig en wilde mij als coach. We hebben samen een 
oplossing gevonden: ik zou haar coachen via e-mail. 
Ik kon geen garanties geven of we er op die manier 
alles uit zouden halen, maar we gingen graag samen 
het experiment aan.

Nieuwe inzichten
In de ´Schrijfwijzer´ van LoopbaanVisie ontdekte 
ik de volgende tekst: “Wat u (op papier) beweert, 
moet kloppen en begrijpelijk zijn. Dit effect is veel 
sterker dan bij een gesproken mededeling. De 
consequentie daarvan is, dat als u een artikel maakt, 
het complete plaatje zich gaat vormen in uw hoofd. 
Nieuwe verbanden dienen zich aan. U formuleert 
nieuwe conclusies. Kortom, met het schrijven ont-

wikkelt u nieuwe inzichten, u leert. Dit voordeel blijft 
nog lang nadat de publicatie is afgerond.”
Dit laatste was nu exact mijn ervaring met het via 
e-mail begeleiden van de dame uit Naaldwijk. Door 
het schrijven van berichten aan mij, door de tijd 
te hebben om op mijn vragen te reageren, door 
schriftelijke opdrachten te krijgen en haar inzichten 
daarbij schriftelijk met mij te delen, kreeg zij een 
compleet plaatje in haar hoofd. Zij kwam tot nieuwe 
conclusies, tot nieuwe inzichten. En dat deed zij 
zelf, op het werk of thuis, achter de computer. Door 
haar op deze manier te coachen, was zij veel meer 
eigenaar van haar proces. En dat effect, ontdekte ik, 
was heel sterk. Hebben we er alles uitgehaald? Ja, en 
zelfs meer.
Mijn passie voor e-coaching is daar geboren. 
Grappig detail: door het e-coachen zijn ook mijn 
‘gewone’ zakelijke mails van toon veranderd. Ik heb 
meer aandacht voor de relatie en formuleer veel 
kernachtiger wat ik van de ander verlang. En op 
welke termijn. 

De kracht van e-coaching
Onder e-coaching versta ik het begeleiden van men-
sen via e-mail (of via een online coachomgeving), 
schriftelijke coaching dus. Skype, sms, chat, het 
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kan allemaal ook, en volgens de definitie is het ook 
allemaal e-coaching, maar daarin zie ik niet direct 
de sterke toegevoegde waarde die het ‘schrijvend 
begeleiden’ een cliënt wél biedt. Het is voor mij 
juist het schrijven, het niet tegelijkertijd en niet in 
dezelfde ruimte samenwerken, wat het e-coachen 
zo krachtig maakt.

Door het schrijven staan afspraken die een cliënt 
maakt, of voornemens die een cliënt heeft, zwart 
op wit. Dat maakt het minder vrijblijvend. ”Ik had 
het jou geschreven, dus nu heb ik het ook maar ge-
daan”, is een uitspraak die ik dan lees. De geschre-
ven berichten geven zowel de coach als de cliënt 
de kans om nog eens terug te lezen, te reflecteren, 
verbanden te leggen, te structureren. “Ik heb mijn 
berichten van de afgelopen twee weken er nog eens 
bij gepakt, en ik maakte het wel heel zwaar, realiseer 
ik mij nu… Ik besef dat ik dit vaker doe en me juist 
daardoor rot ga voelen.” De cliënt reflecteert soms 
als vanzelf op eigen berichten, kan letterlijk even 
afstand nemen van het eigen verhaal en zichzelf 
spiegelen. En door te schrijven over de eigen wer-
kelijkheid, of over de eigen emoties, ontstaat ook 
inzicht, worden patronen zichtbaar, vooroordelen, 
eisen, normen en waarden. Verder geeft de eigen 
werkplek een gevoel van vertrouwdheid en onzicht-
baarheid, waardoor sociaal wenselijk gedrag, dat in 
je praktijkruimte toch soms aan de orde is, wegvalt.

Nog een voordeel is dat e-coaching je dwingt 
om kleine stapjes te zetten. In een reply op een 
bericht van een cliënt, verwerk je één a twee, maxi-
maal drie vragen. Waar een cliënt in je praktijk nog 
wel eens de ruimte krijgt (en (on)bewust neemt) 

om te ‘duiken’, heeft hij of zij die mogelijkheid bij 
zo’n gefocuste aanpak veel minder. De kans dat een 
cliënt met die ene coachvraag niet aan de slag gaat, 
is simpelweg een stuk kleiner. Mijn ervaring met 
e-coaching is dan ook, dat ik de cliënt veel ‘gemak-
kelijker’ tot de kern breng. 

Wat moet een e-coach leren?
Er zijn natuurlijk ook uitdagingen. De eerste uitda-
ging die coaches altijd noemen, is het ontbreken 
van de non-verbale informatie. Tja, dat klopt. En 
dat blijft. Maar er komt zoveel voor in de plaats. 
Online coachen is iets anders dan huiswerk heen 
en weer sturen via de mail, of even vragen hoe het 
met de ander is. Het wordt pas online coachen op 
het moment dat je doelbewust geschreven interven-
ties doet, die bijdragen aan het coachproces en de 
cliënt verder helpen met zijn coachvraag. Je hebt als 
e-coach in feite twee competenties te ontwikkelen: 
schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en begrijpend 
lezen.

Hoe zet jij, op schrift, je interventie zo in, dat die 
bijdraagt aan het proces van je cliënt? Hoe verwoord 
je het zo, dat de ander ermee aan de slag kan en 
wil? In je praktijkruimte kun je bijsturen, omdat je 
ziet dat de ander je niet begrijpt, of omdat je merkt 
dat een bepaalde oefening minder goed aansluit bij 
je cliënt. Op papier heb je in feite maar één kans, en 
die moet ‘in de roos’ zijn. Anders raak je de ander 
kwijt. Je moet dus motiverend, activerend, helder en 
duidelijk kunnen schrijven en je interventie aan laten 
sluiten bij de stijl van je cliënt. Je zult je interventies 
en methodieken zodanig aan moeten passen, dat 
ze online in te zetten zijn. Daarnaast is een belang-
rijk aspect van het coachend schrijven, dat je als 
coach leert je sociale vaardigheden op papier tot 
uitdrukking te brengen. Hoe kom jij op papier tot 
een zodanige relatie met je cliënt, dat er vertrouwen 
is en ruimte om open te staan voor interventies? 
Hoe zorg je dat je cliënt actief betrokken blijft? Een 
afspraak zeg je tenslotte minder gemakkelijk af, dan 
dat je het schrijven van een reply op een mail voor 
je uitschuift. Welke afspraken maak je daarover met 

 
Je moet motiverend, activerend, helder 
en duidelijk kunnen schrijven en je 
interventie aan laten sluiten bij de stijl 
van je cliënt
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je cliënt? Hoe sluit je in je taalgebruik aan bij hem of 
haar? We weten allemaal dat geschreven tekst har-
der overkomt dan het gesproken woord. Hoe ga je 
daarmee om? Wanneer kun je directe taal gebruiken 
en wanneer juist niet? Belangrijk is in ieder geval dat 
je als coach én als cliënt het schrijven leuk vindt. 

En dan het lezen. Wat lees jij in een mail en wat zegt 
dat jou over de coachvraag en over hoe de cliënt 
zijn of haar werkelijkheid ziet? Hoe krijg je zicht op 
wat zich onder de waterlijn afspeelt? Hoe zorg je 
ervoor dat je jouw cliënt werkelijk ‘ziet’? Haal je iets 
uit een boodschap omdat er iets in jou resoneert? 
Of omdat het werkelijk een behoefte van je cliënt is? 
Hoe objectiveer je wat je leest en de beelden die je 
daarbij krijgt?

Naast bovengenoemde twee competenties krijgt 
timemanagement ook een andere lading. Want hoe 
bewaak je je eigen tijd wanneer het coachproces in 
principe 24/7 door kan gaan? Hoeveel tijd neem je 
voor het beantwoorden van een mail en welk effect 
heeft dit op je cliënt? De druk op de verzendknop 
blijft spannend, ook al heb je je bericht nog zo 
gewikt en gewogen. En wanneer de reactie van je 
cliënt dan wat langer op zich laat wachten… Een 
beetje coach gaat direct reflecteren op zijn eigen 
handelen. In het begin werd ik daar onzeker van. 
Wat tegelijkertijd ook wel weer leuk was: geen en-
kele methodiek heeft mij in het proces van leren en 
ontwikkelen zo uitgedaagd en geconfronteerd met 
mijn eigen ontwikkelpunten als e-coaching. 

Blended coaching: wat is het?
Iedere combinatie van offline (training/face-to-
face-coaching) en online begeleiding noemen we 
‘blended coaching’. Hoewel ik nog steeds mensen 
volledig online begeleid, merk ik dat steeds meer 
van mijn cliënten voor een blended vorm kiezen. 
Mensen die ik al in een training heb ontmoet, 
kiezen nog wel eens voor de volledige online vorm; 
zij ‘kennen’ mij immers al. Mensen die mij via het 
internet vinden, willen vaak toch graag persoonlijk 
kennismaken. Om op die manier te merken of er een 

klik is, voordat zij via het geschreven woord met mij 
verder werken. Wat ik in principe al mijn cliënten 
aanbied is een variant, waarin we elkaar eens in de 
drie à vier weken spreken, en tussen die sessies door, 
verder werken via de mail. Ik noem dat ‘the best of 
both worlds’: je combineert tenslotte de kracht van 
het schrijven met de kracht van het samenwerken in 
één ruimte. 

Waarom ‘the best of both worlds?’ 
Door af en toe op één plek te zijn, kun je gebruik-
maken van wat je fysiek ziet gebeuren bij je cliënt 
en blijft het mogelijk om lichaamswerk in te zetten. 
Door dit te combineren met het schrijven tussen de 
sessies door, houd je de flow vaart in een traject, kan 
de cliënt kleine stappen zetten en daar succesvol in 
zijn en kun je het reflecteren een groter aandeel in 

de trajecten geven. Niet alleen voor je cliënt, maar 
ook voor jezelf ontstaat er meer ruimte voor zelfre-
flectie. Je hebt de kans iets op te zoeken, de reactie 
van een cliënt even te laten bezinken, even afstand 
te nemen, voordat je reageert.

De betrokkenheid van beiden is groot, het coach-
proces gaat door, ook tussen de sessies. Zie je 
normaal gesproken een cliënt eens in de drie weken, 
dan kan het voorkomen dat je weinig tot geen idee 
hebt welke stappen de cliënt in die weken gezet 
heeft. De cliënt meldt zich bij je praktijk en deelt 
alleen de meest in het oog springende ervaringen, 
of de meest recente, of de minst lastige, of wat er 
op dat moment het meest speelt. Kortom, dat wat 
op dat moment zijn of haar aandacht heeft. Door 
tussen de sessies door betrokken te blijven, verdie-
pende vragen te blijven stellen en samen te blijven 

Door af en toe op één plek te zijn, 
kun je gebruikmaken van wat je fysiek 
ziet gebeuren bij je cliënt en blijft het 
mogelijk om lichaamswerk in te zetten
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onderzoeken, krijg je als coach, maar ook als cliënt, 
een veel completer beeld. 

Bij e-coaching word je als coach gedwongen om in 
een reply focus aan te brengen. Bovendien vraag 
je je cliënt om zelf met een kernboodschap terug 
te komen in zijn mail. De kern kan een inzicht zijn, 
maar ook een vraag of iets waar de cliënt tegenaan 
blijft lopen. Met die kern werk je vervolgens samen 
verder. Eerst via de mail en vervolgens in de face-to-
face-sessie, die volgt op dit schrijvende gedeelte. Je 
kunt je als coach in gesprek met de cliënt beperken 
tot deze vragen en/of inzichten. Je kunt in feite 
meteen de diepte in, je hebt elkaar tenslotte kort 
daarvoor nog online ‘gesproken’. 
De successen die een cliënt tussen de sessies door 

heeft, worden ook meer gedeeld met jou als coach. 
Deze kun je bijna direct bekrachtigen. En die directe 
bekrachtiging is zeer waardevol om een blijvende 
gedragsverandering tot stand te brengen. Ik zou 
niet meer zonder de techniek van e-coaching in mijn 
coachtrajecten willen. ■
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Hoofdartikel

Deze opleiding is zonder meer geschikt als een stevige basisopleiding tot coach. Je komt dichter bij 
jezelf, je raakt meer geaard en gecentreerd, en daardoor word je een heel krachtig mens en ook 

een krachtige coach, die klaar staat om zijn of haar wijsheid met de wereld te delen. Ook wordt de 
opleiding gevolgd als ‘masterclass’, door hen die al eerder een andere opleiding tot coach hebben 
gevolgd, maar die een verdiepingsslag zoeken als mens en als coach, of die zich willen specialiseren 

als levens-, werk-, loopbaan- of relatiecoach.

www.hoogendijkcoaching.nl

h    gendijk
coaching

en opleiding

Kortenburglaan 2 M • 3941 HR Doorn • 06 538 64446 • info@hoogendijkcoaching.nl

Boeken
• Bezielend Coachen
• Geluk voor Gevorderden
• Loopbaanzelfsturing

Methodieken
• Het Bezielingsspel 

(Mentaal-Gevoelsmatig)
• De Bezielingsplaten 

(Ruimtelijk-Energetisch)
• De app ‘Ontwikkelimpuls’ 

(voor iPhone, iPad en Android)

Workshops
• Coachen met het Bezielingsspel
• Coachen op de Bezielingsplaten
• De Dag van de Intuïtie

Bezieling voor iedereen

De sprankelendste en breedste coachopleiding van Nederland:

Opleiding tot Bezielingscoach

DE
NIEUWE

APP

AH Adv TvC en Loopbaanvisie 2016.indd   1 22-11-16   14:34




