
 
 
 

Heb je vragen over deze training? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! 
 

Bel: 020-3413952 of mail: aanmeldingen@earlybridge.com 
 

                  
 

 

 

 

Virtual Coaching 

online training over coachen op afstand voor managers en coaches 

 
Alle in’s en out’s rondom coaching op afstand met oog voor verbinding en contact om samen op een 

duurzame wijze tot het beste resultaat komen. Voor managers en coaches met een passie voor coaching is 

deze masterclass “virtual coaching”. 

Deze online training richt zich op jouw coachingsstijl en op wijze waarop je virtual coaching kan inzetten. 

Door zicht te hebben op je eigen stijl en ervaring wordt de koppeling gemaakt met de specifieke 

omstandigheden van virtueel coachen. Stap voor stap wordt er gewerkt aan de structuur die past bij de 

(coach)vraag, de werkvormen en gesprekstechnieken waar jij effectief op afstand mensen op kan coachen.  

Er worden werkvormen aangereikt en geoefend met de specifieke gesprekstechnieken die virtueel coachen 

ondersteunen.  

 
In deze online training van 3 uur krijg je meer inzicht,achtergrond en praktijk ervaring met de volgende 

onderwerpen;  

• Handvatten om op de basis principes van coaching door te bouwen. 

• Werkvormen, gesprekstechnieken en structuur worden aangeboden. 

• Praktische simulaties om direct te oefenen. 

• De eigen kracht als coach omzetten naar Virtual Coaching. 
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Dit ga je leren  

 

De training is praktisch toepasbaar door een aantal handvatten waarmee je meteen mee aan de slag kunt.   

Tijdens de training worden theorie en praktijk afgewisseld met korte praktische oefeningen in een virtuele 

omgeving. Deze training draagt bij aan de volgende leerdoelen: 

 

 Zicht hebben op eigen coachkracht, stijl en ervaring. 

 De eigen coachkracht, stijl en ervaring virtueel toepassen. 

 Invulling geven aan doel, focus en commitment als onderdeel van virtueel coachen. 

 Zicht op en gebruik van specifieke werkvormen en gesprekstechnieken ten behoeve van virtueel 

coachen. 

 Via simulaties en casuïstiek oefenen van situaties. 

 

 

 

Investering 

 
Tijd: De training zal 3 uur duren 

Deelnemers: aantal deelnemers is tussen  4 - 6 

Kosten: de kosten zijn € 292,50 (ex. btw, € 61,43) per persoon. 

Benodigdheden: Laptop of computer met webcam en microfoon.  

Na je aanmelding zullen wij je de toegangsgegevens tot de onlinetraining sturen.  

 

 

Aanmelden 

 

Om je aan te melden kan je gaan naar de website: www.earlybridge.nl/trainingen 

 


