Online coaching in tijden van corona
Elke sector is op de een of andere manier getroffen door de coronacrisis. Naast het feit dat het
(onbedoeld) een tijd van bezinning en rust is, wilt u ook dat uw bedrijfsvoering doorgaat. Op dit
moment kan face-to-face behoorlijk uitdagend zijn, zelfs gevaarlijk, maar er is een bestaande, online
manier. En wij, als eCoachPro, zijn experts in deze aanpak. Al meer dan tien jaar begeleiden we
verschillende doelgroepen online door middel van masterclasses, inspiratiesessies, online trainingen en
(leiderschap/team/individuele) coaching.
We zetten ons graag in deze tijden in om de ontwikkeling van uw medewerkers te ondersteunen. Te denken
valt aan (online) begeleiding/coaching op thema’s als:
•
•
•
•

Vertrouwensmanagement
Toonaangevende teams leiden op afstand
Veerkracht onder druk
Navigeren in onzekere tijden

HOE WE DAT DOEN
Onze expertise is divers. Onze blended coaching aanpak versnelt de natuurlijke manier waarop mensen
leren, zich vaardigheden eigenmaken en daadwerkelijke gedragsverandering realiseren. Deze aanpak
combineert de mogelijkheden van het internet met traditionele coaching en maakt 24/7 coaching mogelijk.

Blended coaching aanpak volgens eCoachPro: hierin staan de verschillende contactmomenten aangegeven.

Onze expertise ligt in:
1. Onze wetenschappelijke basis: Onze oorsprong ligt in de wetenschap. Ontstaan uit de vraag of
coaching en begeleiding ook online effectief en efficiënt zou werken. Daar is onze methode op
ingericht.
2. Training in onze eigen methodiek: In de tien jaar dat we bestaan, hebben we al meer dan 2.000
professionals opgeleid middels ons ABC-model en in onze eCP-methode voor online begeleiden.
3. Duurzame gedragsverandering: We gebruiken de Coaching Monitor om de resultaten van onze
trajecten te meten en te evalueren. Deze online evaluatietool geeft aan of er daadwerkelijk sprake is
van een duurzaam verschil in gedrag.
4. Onze toegewijde coachpool: eCoachPro bestaat uit ruim 100 dedicated coaches, L&Dprofessionals en trainers. Wij begeleiden, coachen en trainen mensen over de hele wereld. Concreet
betekent dit dan ook dat we onze diensten in 20 talen verzorgen.
ONZE PAKKETTEN
Wij bieden flexibele, schaalbare en modulaire coachingpakketten aan. Bijvoorbeeld op het vlak van:
•
•
•

Operationele ondersteuning (120 min.)
Vaardigheidstraining
(240 min)
Gedragsverandering
(360 min.)

Contact
Indien u meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij informeren u graag
over de mogelijkheden. Uiteraard proberen we zo veel mogelijk mee te denken en aan te sluiten bij uw
bestaande bedrijfsprocessen.

+316 15 45 73 05

coenen@ecoachpro.nl

www.ecoachpro.nl
www.deskundigonline.nl

