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Even 

voorstellen..



Vandaag.. 



Praktische zaken 

 Webinars in april en mei

 U kunt vragen stellen via de Chat

 Webinar wordt opgenomen om later terug te 
kijken

 Denk aan ‘mute’

 Toestemming van onze deelnemers



11:00 Samenvatting en tips webinar 1

11:05 Quiz

11:10 Coaching op afstand in de praktijk

11:25 Vragen en afronding

Programma 



In deze periode bestaande dienstverlening versterken

U inspireren met effectieve voorbeelden om mensen 
te coachen op afstand

Doel webinar 



Inspiratie

Vraag:

Als u direct contact heeft met klanten: wat doet u nu al om mensen actief te 
houden in deze tijd?

Reageer via de chat



Bewegen 

Werkt



Verschillende coach methoden

Bijvoorbeeld

- Persoonlijk benaderen 

- Berichten

- Bellen, stem laten horen 

- Video’s maken en versturen

- Familie inschakelen om teksten vertalen en voice berichten

- Via sociale media en anders via mail /post

- Feedback vragen d.m.v. foto’s, apps



Inspiratie vanuit de chat

 ‘Video bellen met de mensen’

 ‘Zelf het goede voorbeeld geven’

 ‘Mensen toekomst plan laten maken’

 ‘Persoonlijk actieplan laten maken’

 ‘Taalmaatjes en voorlezen’

 ‘Aanbieden van digitale trainingen’



Hoe geven we het goede voorbeeld



Coaching 

in de 

praktijk



Online Coaching

 Videobellen 

 Going old-school 

 You had me at “Hello” 



 Ritme binnen de onrust 

 Vertrouwen is de sleutel 

 Sorry Stress, nu even niet!

 Goed begonnen is half gewonnen 

Live Groepslessen



Bijzonderheden

The world is a village

“Als het leven je laat struikelen, maak er dan een salto van.” 



Participatie / Taal/ 

vrijwilligerswerk yoga lessen

 Baby TV en Jeugdjournaal

 Weg met de drempels 

 Vrijwilligerswerk 

”Dies diem docet”



Uitslag 

Quiz



Bewegen

• Beweegnorm: 150 minuten per week matig intensief
bewegen, verspreid over meerdere dagen, én 2 keer per 
week spier- en botversterkende oefeningen

• Voldeed Carina dan aan de beweegnorm? 



Bewegen

• Beweegnorm: 150 minuten per week matig intensief
bewegen, verspreid over meerdere dagen, én 2 keer per 
week spier- en botversterkende oefeningen

• Carina fietst zich 3x per week een half uur in het zweet door 
de duinen, ze loopt elke dag 45 minuten rustig aan met haar 
oude hond en gaat elke week naar de bodybalance les van 
Janien. Voldoet Carina aan de beweegnorm? Nee dus…



Spier- en botversterkende oefeningen

Hoe kan jij die doen? 

Dagelijks leven

(trappen, tillen, 

huishouden etc.)

Zelf oefenen

Workout sport-

scholen/organisaties

VirtualGym



Om een gevulde koek te verbranden,
moet je 60 minuten wandelen



Wat is volgens wetenschappelijk onderzoek de 
kans dat een dieet blijvend tot minder gewicht 
leidt?

Die kans is heel klein en zit op 5 %



Tot Slot..



Volgende webinar

Inzicht in methodieken om de mensen te motiveren

Inspirerende spreker, bijvoorbeeld van Stefan Groothuis

Wilt u meedoen?
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Tip:

Ga ook naar de 

webinar: werk nu aan 

je weerstand.


