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IS ONLINE
(TEAM)
COACHEN EEN
VOLWAARDIG
ALTERNATIEF?

V O O R W O O R D  A N N I T A  E U W I J K

Sinds  de  uitbraak  van  de  Corona-crisis  doen

we  veel  meer  online  dan  ooit.  Ook  coaches  en

trainers  omarmen  massaal  online  als  het

nieuwe  normaal.  Maar  is  E-coaching  wel  een

volwaardig  alternatief  voor  offline  coachen?

Is het voor iedereen geschikt of zijn er wel

degelijk verschillen tussen offline- en online

coaching? En wat zijn dan de voordelen van e-

coaching en wat de nadelen? Hoe differentieer je

online in werkvormen? En waar moet je online

extra op letten?

 

Al die vragen hebben we bij UseYourTalents

uitgebreid bestudeerd voordat ook wij een aantal

van onze trainingen en opleidingen in een online

vorm gingen aanbieden. Omdat we bij

UseYourTalents vinden dat je nooit iets moet

doen omdat iedereen dat doet.

Met veel plezier bieden we je dit gratis e-book

aan. Het staat vol praktische tips, die je gelijk

kunt toepassen. 

Want in een tijd van social distancing is

verbinding misschien wel belangrijker dan ooit! 

N O M A D I S C H  |  2 4
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JE KUNT PAS
WERKELIJK
VERBINDEN

ALS JE
MET

 JEZELF
BENT

VERBONDEN
A N N I T A  E U W I J K
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Je hebt te maken met groepsdynamiek.

Het groepsdoel staat centraal. 

De sessie is resultaatgericht. 

Vertrouwen.

Conflictvaardigheid.

Betrokkenheid.

Verantwoordelijkheid.

Resultaten.

Ja,  er  zijn  zeker  verschillen.  Toch  beginnen

we  met  te  kijken  naar  de  overeenkomsten.

Dat  doen  wij  ook  bij  onze  teamtrajecten.

Daarin  ligt  namelijk  de  verbinding.  

Online + Offline: de overeenkomsten

De voorwaarden voor effectief samenspel

4 belangrijke verschillen tussen offline en online

1.    Het is een verandering 

Ons menselijk reptielenbrein is geen fan van

verandering. Als je in de overlevingsstand staat, kom

je niet aan verandering toe. Overleven is dan je

prioriteit. Zorg dus voor een fitte prefrontale cortex

door een gezonde leefstijl en richt je op wat wél

hetzelfde blijft.

2.    Focus

In een offline omgeving zorgt de coach voor een

afleidingsvrije omgeving. Een omgeving die rustig is

en veilig voelt.

Online is dit moeilijker te regelen, zeker als je vanuit

huis inbelt. Verder kan ook een

haperende techniek de focus flink verstoren. 

 

3.    Feedback

Online is het moeilijker de lichaamstaal en

non-verbale communicatie van de groep te volgen.

Terwijl deze signalen ook leerzame feedback geven.

De taalvaardigheid van de deelnemers én de coach 

is online belangrijker dan offline. 

 

4.    Informatiedeling makkelijker

Het internet is nu echt een muisklik verwijdert van

je overleg. Let op, dit kan zowel voor een

ongewenste afleiding zorgen als dat je het kunt

inzetten om gelijk dingen op te zoeken, te regelen 

en informatie te delen. 

 

Conclusie

Online gelden dezelfde aandachtspunten als bij

offline teamcoaching.  Ook de voorwaarden voor een

effectief samenspel zijn gelijk. 

Toch zijn er ook verschillen. Het is belangrijk dat je

deze verschillen (h)erkent. Alleen dan is het mogelijk

er bewust op in te spelen en de nadelen te

minimaliseren. 

 

Lukt het je toch niet om de interne communicatie te

organiseren? Neem gerust contact op. Voor een

advies en/of een hands-on (technische) begeleiding.

OFF- EN ONLINE (TEAM)COACHEN
E E N  W E R E L D  V A N  V E R S C H I L ?
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Be prepared
Ook nu is een goede voorbereiding een must. Waarom is de sessie

georganiseerd? En wat wil je dit keer bereiken om van de sessie een succes

te maken? Vergeet vooral niet dit doel met alle deelnemers te delen. Zodat

ook zij zich goed kunnen voorbereiden. 

Virtuele koffieautomaat (inlooptijd)
Door een virtuele inlooptijd aan je meeting toe te voegen, stimuleer je een

informeel samenzijn. Stel dat je meeting om 10:00 start, laat mensen dan

vanaf 9:45 binnenkomen. Zorg voor een leuke of energieke binnenkomer. Dit

kan een inspirerende quote, podcast of video zijn.  Ook muziek kan invloed

hebben op de sfeer die je neer wilt zetten. Maak daar slim gebruik van. 

Spelregels
Met duidelijke spelregels vergroot je het vertrouwen en de betrokkenheid. 

 De meeting verloopt dan soepel. Deel de spelregels vooraf.  Regel

bijvoorbeeld de volgende zaken. Controleer of iedereen beeld en geluid

heeft. Stel vast hoe je met late binnenkomers omgaat. Wat is de spreektijd

per individu?  Hoe geeft iemand aan klaar te zijn met praten?  Is de chatbox

openbaar of alleen zichtbaar voor de facilitator? Staat de microfoon alleen

aan bij aangewezen spreker en gespreksleider? Hoe maakt iemand kenbaar

ook te willen reageren?

Inhoud of proces?
Gebruik verschillende vormen voor concrete taaksessies en processessies.

De taaksessies kunnen kort zijn. Denk aan een dagstart en een dagafsluiting.

Organiseer ook sessies waar ruimte is voor vragen als: Hoe gaat het met je?

Wat heb je nodig?  Waar loop je tegenaan? Wie heeft daar een oplossing

voor? 

Doel zichtbaar + bewaakt
Zorg dat tijdens het gehele overleg het doel visueel zichtbaar is. Voeg het

toe aan je achtergrond of zet het op een flipover. Als er discussies ontstaan

die niet bijdragen aan het beschreven doel dan stop je die. 

Niet preken
Wees alert dat niet alleen jij aan het woord bent. Zorg voor veel interactie.

Een vragenronde is hiervoor een mooi middel. Wissel af met gesproken- en

visuele reacties. Of een simpel duimpje omhoog, duimpje omlaag. Tip: Laat je

inspireren door de 5 werkvormen die hierna beschreven worden en die de

interactie vergroten.

10 TIPS
O M  V A N  J O U W  O N L I N E  M E E T I N G
E E N  S U C C E S  T E  M A K E N
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Stel vragen
Juist omdat je een stuk feedback mist in de lichaamstaal van de

groep, ga je voor een duidelijke feedback door vragen te stellen. Is

het duidelijk? Wat vind jij? Wat speelt er? Waar loop je tegenaan?

Wat heb je nodig om dit op te lossen? Let op: trap niet in de valkuil

van het probleem overnemen. Maak mensen bewust van hun

gedrag en inspireer.

Stimuleer verbinding
Ik schreef het al eerder, het zijn overeenkomsten die ons

verbinden. Als iemand een persoonlijke ervaring deelt, vraag dan

wie dat herkent en geef die persoon daarna het woord. 

   

Geef ruimte 
Luister generatief, dus met de intentie te creëren en te scheppen.

Neem dit ook mee in je spelregels. Juist dan geef je een echte

invulling aan “The whole is greater than the sum of its parts”. 

Meer weten over luisteren? Lees dan het blog: Luisteren; de

gespreksvaardigheid waarbij je mond dicht blijft. 

Sluit spetterend af
Reserveer voldoende tijd voor de afsluiting en bedenk een

originele vorm hoe je wat besproken is omzet in acties. Onderschat

het belang van de afsluiting niet. Dit is het deel van de meeting dat

het meeste bijblijft. Muy importante dus!

 

Ook belangrijk
Deze tips gelden voor een volwassen team. Is je team pas

opgestart? Of bevindt je team zich in een heel andere fase?

Besteed dan extra aandacht aan de voorwaarden voor een

succesvol team. 

 

Daarnaast zijn de tips het effectiefst als deze aansluiten op wie jij

bent als persoon. Een stevige leider kent zijn eigen valkuilen. Dus

ben je benieuwd hoe jij nog beter Effectief en Talentgericht leiding

kunt geven? Meld je dan aan voor opleiding Effectief &

Talengericht Leiderschap. (Beide opleidingen zijn geschikt voor

herregistratie schoolleidersregister PO).

Bonustip
Op de volgende pagina tref je een cheatsheet van de tips aan. Print

de pagina en gebruik deze als ruggensteun bij je online meetings

en de voorbereiding daarop.  

10 TIPS
7
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10 TIPS

Be prepared.

Virtuele koffieautomaat (inlooptijd).

Spelregels.

Inhoud of proces? 

Doel zichtbaar + bewaakt.

Niet preken. 

Stel vragen.

Stimuleer verbinding.

Geef ruimte. 

Sluit spetterend af.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

The whole is greater than
the sum of its parts

- Aristoteles

O M  V A N  J O U W  O N L I N E  M E E T I N G  E E N  
S U C C E S  T E  M A K E N  |  P R I K B O R D - R E M I N D E R  

8

www.useyourtalents.nl

https://www.useyourtalents.nl/


9

Mooi om te zien
 hoe we op afstand
 in verbinding zijn. 

-Nancy

Werkt
verrassend
goed online

-Marieke



De  aandachtscurve  van  een  mens  is  niet  zo  lang.  Om  de  aandacht  vast  te  houden  is  een

differentiatie  van  werkvormen  noodzakelijk.  Daarom  als  toetje  5  voorbeelden  van  online

werkvormen.

 1. Ik hoor je | Tijdsduur 30 minuten
Herkenbaar voor iedereen; momenten dat je jezelf onzichtbaar voelt. Je bent niet gehoord, gezien

of gerespecteerd.

5 ONLINE WERKVORMEN
V O O R  D E  B R O O D N O D I G E  V A R I A T I E
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DEZE WERKVORM VERSTERKT DE EMPATHIE VAN DE TEAMLEDEN ONDERLING. 
OOK OEFENT JE TEAM LUISTERVAARDIGHEDEN EN HET IS GOED VOOR HET
VERSTERKEN  VAN DE ONDERLINGE BAND.

Deel het team op in tweetallen en wijs een breakout room toe aan elk tweetal. 

In iedere breakout room deelt teamlid A een ervaring waarin hij/zij zich ongehoord, ongezien

of niet gerespecteerd voelde. Gesprekstijd: 5 minuten. Teamlid B luistert en mag niet

interrumperen. 

Na 5 minuten wisselen de rollen. 

Daarna hebben de teamleden 5 minuten om samen hun ervaringen te delen tijdens het

luisteren en tijdens het vertellen. 

Hierna komt iedereen weer bij elkaar in de meeting om ervaringen te delen. 

Belangrijke inzichten voor het team worden genoteerd en in een sheet na afloop van de

vergadering gedeeld.

2. Bye Bye Bijzaak  | Tijdsduur 30 minuten
Je kent vast de waarom-fase van jonge kinderen. Gekmakend voor ouders. Toch helpt waarom je

tot de kern te komen. 

DEZE WERKVORM LAAT JE TEAM ONTDEKKEN WAT ECHT VAN BELANG IS. HET TEAM
KOMT TOT DE KERN VAN DE ZAAK. DEZE WERKVORM HEEFT ALS RESULTAAT DAT DE
HANDELINGSSNELHEID VAN HET TEAM VERGROOT, OMDAT ER GEEN AFLEIDING IS
DOOR BIJZAKEN.



Startvraag: Wat doe je als je met [teamactiviteit x] bezig bent? Waarom is dat belangrijk voor

jou? Vervolgens stelt de ander 9 x de waarom vraag. 

Deel de teamleden op in tweetallen in aparte breakout rooms. Elk teamlid heeft 5 minuten

om het ander teamlid te bevragen. Daarna worden de rollen omgedraaid. 

Vervolgens delen viertallen (2 teams van 2) in een afzonderlijke breakout room hun

inzichten. Ook hier is de gesprekstijd weer 5 minuten. 

Daarna komt iedereen weer bijeen in de gezamenlijke call en worden alle inzichten plenair

gedeeld. 

Besteed vooral aandacht aan tegenstrijdige inzichten en laat het team gezamenlijk een

eenduidig inzicht bepalen.

5 ONLINE WERKVORMEN
V O O R  D E  B R O O D N O D I G E  V A R I A T I E
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DEZE WERKVORM LAAT ZICH PRIMA COMBINEREN MET ANDERE WERKVORMEN. HET
IS GESCHIKT OM SNEL KENNIS TE GENEREREN EN TE DELEN. DOOR DE 1-2-4 VORM IS
DE INPUT VAN ELK TEAMLID GEGARANDEERD.

Het team brengt een vraag in waarvoor een gezamenlijke oplossing nodig is. 

Iedereen krijgt 1 minuut om oplossingen te bedenken. 

Daarna gaan teamleden in tweetallen aan de slag in een breakout room. Ze delen 2 minuten

hun individueel gevonden oplossingen en bouwen voort aan het bedenken van meer

oplossingen. 

Vervolgens plaats je 2 tweetallen in een breakout room. Ze krijgen 4 minuten voor het delen

van de reeds gevonden oplossingen en de verdere voortbouw daarop. 

Daarna komt iedereen weer bij elkaar in de gemeenschappelijke call. 

Elke groep deelt een belangrijk idee met de andere groepen.

De groep stelt gezamenlijk vast wat de beste oplossing is. 

3. One-4-all, all for one | Tijdsduur 15 minuten
De drie musketiers hadden een mooi credo. Een afgeleide daarvan zorgt voor een stroom van

ideeën en leidt jouw team naar dé ideale oplossing.

ZET DEZE WERKVORM IN OM HEILIGE HUISJES OMVER TE WERPEN, GEBAANDE PADEN
TE VERLATEN EN TE KOMEN TOT CREATIEVE OPLOSSINGEN. DEZE WERKVORM LEIDT
VAAK TOT HILARITEIT EN IS DAAROM OOK GOED ALS SFEERMAKER IN TE ZETTEN.

4. Omgekeerde wereld  | Tijdsduur 60 minuten
Laat die creativiteit maar stromen. Werkvorm om oplossingen bij uitdagingen te bedenken. 



Bepaal de uitdaging die moet worden opgelost.  

Gebruik de werkvorm One-4-all om de volgende vraag te beantwoorden: Welke acties kun je

bedenken die voor het slechtste resultaat zorgen?

Beantwoord met dezelfde werkvorm de vraag: Welke acties die we nu toepassen lijken op

acties uit de eerste lijst?

Tenslotte bepaal je met de One-4-all werkvorm welke activiteiten van de tweede lijst als

eerste gestopt worden om het proces of het resultaat te verbeteren. 

De gespreksleider en de expert hebben camera en microfoon aan. De rest staat on mute. 

De gespreksleider geeft een introductie op het thema en de aanwezige expert. 

De gespreksleider neemt een interview af over het thema (ongeveer 15 minuten). 

Daarna worden via de werkvorm One-four-all nieuwe vragen gegenereerd door de

toehoorders. 

De nieuwe vragen worden overhandigd aan de gespreksleider. Deze selecteert een aantal

vragen die in maximaal 10 minuten nog aan de expert worden gesteld. 

De gespreksleider zorgt voor een afsluitende samenvatting van de belangrijkste punten en

inzichten en bedankt de expert.

Bonustip
Denk eens out of the box bij het delen van inzichten. Dat kan natuurlijk altijd op een A4. Het kan

ook leuker. Plaats de inzichten op een mooie afbeelding en lijst ze in. Of bedruk een mok met 

een belangrijk inzicht. En wat dacht je van een bedrukte muismat? Zo blijven de inzichten in

beeld. Zowel op kantoor als in een thuiswerkomgeving. 

Ook leuk: verras je team met een leuke verfrissing die bij iedereen voor aanvang van de meeting

wordt thuisbezorgd. Op deze manier is het zelfs mogelijk een vrimibo op afstand te regelen. Goed

voor de sfeer!

5. Bij ons aan tafel | Tijdsduur 45 minuten
Verbinding is belangrijk. En niet alleen voor teamleden onderling. Het interview is een beproefde

methode om verbinding buiten het team te creëren. 

5 ONLINE WERKVORMEN
V O O R  D E  B R O O D N O D I G E  V A R I A T I E
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DEZE WERKVORM CREËERT OP EEN DYNAMISCHE WIJZE VERBINDING TUSSEN HET
TEAM EN EEN EXPERT (STAKEHOLDER, LEIDER, LEVERANCIER).
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MEER MET
(ONLINE) TEAM-
COACHING?

S M A A K T  N A A R  M E E R ? MEER MET COACHING? 
Uiteraard biedt UseYourTalents een breed

scala aan ontwikkelmogelijkheden. Kijk eens of

een van deze drie mogelijkheden je

aanspreekt. 

1. Meld je aan voor Coachingvaardigheden

voor Professionals. Ontdek de Kaders van

Coaching en het type coach dat jij bent. Deze

training kan ook online gevolgd worden. 

2. Ben jij een ervaren leider of senior

teamcoach en worstel je NU met online
teamvraagstukken? Mail me op

annita@useyourtalents.nl en vraag naar de

mogelijkheden voor een teamscan of één op

één leiderschapscoaching. 

3. Intensief aan de slag met jouw leiderschap

skills? Check onze jaarlijkse opleidingen

Effectief & Talentgericht Leiderschap en

Communicatie & (Team) Coach Vaardigheden. 

Beide opleidingen zijn bovendien geschikt

voor herregistratie Schoolleidersregister PO. N O M A D I S C H  |  2 4

Wil je meer feeling krijgen bij alle tips die ik

je heb gegeven? Zodat je nog beter begrijpt

waarom ik doe wat ik doe? 

Neem gerust contact met me op om jouw

(ontwikkel)vraag te delen. Ik geef je graag

een vrijblijvend professioneel advies. 

Veel succes en laten we samen blijven

werken aan het benutten van talent! 

Hartelijke groet,  Annita Euwijk
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Dit e-book word je aangeboden door UseYourTalents. Niets uit deze uitgave
mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan

ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UseYourTalents.

Fotocredits: Jeske Maas

Volg UseYourTalents ook op social media:

Website: www.useyourtalents.nl
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