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Zeg! Ken ik jou niet ergens van?’ Dit is mogelijk de 
slechtste openingszin ooit. Tegelijk overkomt het ons 
allemaal weleens dat we iemand tegenkomen met 
een bekend hoofd van wie we zeker weten dat we 

hem al eens eerder gezien hebben. Ik had het gisteren nog, 
maar dat was niet zo en toen stond ik daar, erg gênant. Als 
het wel klopt, dan volgt vaak een feest van herkenning en 
het oplepelen van gezamenlijke kennissen uit die context. 
Dat is hartstikke leuk, want het geeft een klik en een gevoel 
van verbondenheid. Dat is ook het nut van de openingszin op 
zoek naar een verbintenis. In je communicatie met coachees 
gebruik je ongetwijfeld ook een bepaalde manier om het ijs 
te breken, maar voordat een coachee met jouw het gesprek 
aangaat is er al ontzettend veel gecommuniceerd.

Spreek gerust nog voordat er tegen jou gesproken is
Jouw coachee is zich gaan beseff en dat zij behoefte heeft aan 
coaching. Waarschijnlijk zijn hier de nodige gesprekken aan 
voorafgegaan. Toen is jouw coachee op zoek gegaan naar een 
coach. Misschien heeft ze in die zoektocht wel rondgevraagd. 
Veel coaches zijn afh ankelijk van mond-tot-mond reclame, 
dus interessant is dan hoe er over jou gesproken wordt. Wat 
zeggen jouw voormalig cliënten over jou?

Naast het menselijke contact bestaat er ook een reële kans dat 
jouw coachee zich op enig moment tot Google heeft gewend. 
Je komt dan in een heel ander communicatiemodel. In eerste 
instantie verloopt deze communicatie via zoektermen, maar 
daarna ontvouwt zich een heus verkoopgesprek, alleen dan 
in de online vorm. Haak hier niet op af! Ook hieraan liggen 

gesprekstechnieken en psychologie ten grondslag. Dat is waar 
je als coach de hele dag mee bezig bent en het is eveneens 
razend interessant om te doorgronden hoe de communicatie 
tussen twee mensen verloopt via het internet.

Eerste indruk
Een goede online aanwezigheid begint vaak bij je social media. 
Als mensen op jouw naam zoeken, zal het in de meeste geval-
len zo zijn dat je socialmediaprofi elen hoger in Google eindi-
gen dan je eigen website. Wat is de uitstraling die jouw toe-
komstige cliënt dan aantreft? Het zou prachtig zijn als jouw 
socialmedia-uitingen bijdragen aan het beeld dat jij inderdaad 
de professional bent die ze moeten hebben.

Aanvullend op een gelikt socialmediaprofi el(en) heb je ook 
een woest aantrekkelijke website nodig. Hierbij geldt ‘you 
only get one chance to make a fi rst impression’. Dit is een 
universele waarheid en nergens is deze meer waar dan op 
het internet. Zorg ervoor dat je website overzichtelijk en 
representatief is voor wat je wilt uitstralen. Als coach is het 
belangrijk dat je bezoekers een vertrouwd gevoel overhouden 
aan het bezoeken van je site.

Vertel jouw cliënten een geheim
Wat vertel je dan aan je toekomstig cliënten? Je wilt ze eigen-
lijk duidelijk maken dat jij het best bewaarde geheim van 
coachingland bent en dat ze maar boff en dat ze jou gevonden 
hebben. Veel coaches communiceren vanuit hun vakgebied 
en vertellen dat ze verder gaan dan symptoombestrijding en 
heel goed zijn in het tot de kern komen van problemen. Ze 
vertellen dat dit basisprincipe eigenlijk goed toepasbaar is op 
diverse gebieden, van loopbaanvraagstukken tot burn-out of 
relatieproblematiek.‘You only get one chance 

to make a fi rst impression.’

sander goethals

In gesprek gaan met je coachee, dat doe je niet alleen offl  ine, maar ook online. Je communiceert 
via je website, je social media – allemaal plekken waar iemand kan besluiten een volgende stap 

te zetten en contact met je op te nemen. Maar hoe richt je die online communicatie in? 
Sander Goethals helpt je op weg. 

‘

c o a c h l i n k  m a g a z i n e   • 23

Binnenwerk CLM11.indd   23 17-05-19   10:33



24 •  c o a c h l i n k  m a g a z i n e

Vanuit het perspectief van coachvaardigheden zou je hier ook 
gelijk in hebben. Het is dan ook volstrekt logisch dat je zo 
denkt. Het probleem hierbij is dat de ontvanger van die bood-
schap juist tegen de symptomen aanloopt en daar hulp bij wil 
hebben. Die heeft juist last van een specifi ek probleem en wil 
een specialist die hierin kan helpen.

De boodschap die je te communiceren hebt, moet dan ook 
inspelen op dat gevoel. Die moet gaan over de overtuigingen 
rond de coachvraag of een bepaalde last die iemand ervaart. 
Als je daarop kunt afstemmen, voelt de coachee dat jij wel-
eens die professional zou kunnen zijn die haar verder gaat 
helpen.

Dat is niet commercieel 
of met jezelf leuren.

Social media lenen zich daar bij uitstek voor – mits je ze 
goed inzet. Je kunt fi lmpjes (liefst van jezelf) delen waar je 
een veelgestelde vraag behandelt van je doelgroep of je zou 
eens een webinair kunnen geven. Dat kun je heel ingewik-
keld maken, maar je kunt ook gewoon live gaan op een van 
de social-mediakanalen en daar een soort spreekuur organise-
ren. Het gaat hier om interactie zoeken, het gesprek opstarten 
en mensen helpen met hun vragen. Dat is niet commercieel 
of met jezelf leuren – dat is gewoon je vak van coach uitoe-
fenen, alleen dan iets zichtbaarder dan een-op-een in je prak-
tijkruimte.

Hoe ziet het gesprek dat jij met je toekomstige cliënt 
voert eruit?
Als je eenmaal weet wat je wilt vertellen op je website, je 
boodschap, moet je deze ook nog in een vorm gieten waarin 
je haar overgebracht krijgt. Ook dit is weer niets anders dan 
een ‘gewoon’ gesprek. Stel dat iemand via Google of je social 
media zo gecharmeerd is van jouw communicatie dat hij op 
jouw website belandt, dan heb je te maken met iemand die 
zich bewust is van een coachvraag en al een aantal handelin-
gen erop heeft zitten om zover te komen.

Kortom, zo iemand is op jouw site om iets te doen. Je kunt 
een aantal hoofdtaken onderscheiden die gebruikers op jouw 
site kunnen doen, maar de belangrijkste is toch wel ‘ik wil 
bepalen of ik met deze coach in zee wil’. Dat is wat je wilt 
faciliteren voor je bezoeker, zodat die het gevoel krijgt ‘deze 
coach begrijpt mij’. Net als in een reallifegesprek.

Om dit voor elkaar te krijgen moet je het online equivalent 
van een verkoopgesprek voeren. Voor coaches kan dat zoiets 
zijn als de volgende zes stappen:
1  Lees een waardevol artikel (komen)
2  Bekijk de video waarin de coach zichzelf en zijn dienst-

verlening voorstelt (kijken)
3  Lees ervaringen van eerdere klanten (kiezen)
4  Geef je op voor de nieuwsbrief of download het e-book 

(kiezen)
5  Maak een vrijblijvende afspraak voor een gratis kennis-

making (kopen)
6  Like de bedrijfspagina op Facebook en vertel in een review 

hoe enthousiast je bent (terugkomen)

Het is een leuke uitdaging om aan de bezoeker van je site 
gecommuniceerd te krijgen welke stappen hij moet doorlo-
pen. Hoe zorg je ervoor dat het gesprek verloopt zoals jij dat 
wilt? Dat je de leiding in een gesprek houdt?

Non-verbale communicatie online
Net als offl  ine speelt non-verbaal ook online een belangrijke 
rol. Non-verbale communicatie online? Jazeker! Die bestaat 
uit de elementen die niet de geschreven taal omvatten. Denk 
aan de vormgeving met de kleurstelling, lettergrootte, maar 
ook de plaatsing van de elementen op de site spelen allemaal 
een rol in het spel van elkaar leren kennen.

De stappen die jouw bezoeker moet doorlopen, is eigenlijk 
een serie van acties. Je roept vervolgens jouw bezoeker op 
om die acties te ondernemen. Dit doe je door de zogenoemde 
‘call to action buttons’ te plaatsen. Dit zijn duidelijk visueel 
gemarkeerde knoppen waarmee je jouw bezoekers laat weten 
wat de volgende stap is die jij zou willen dat ze zetten.
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Uiteindelijk is tekst natuurlijk een belangrijk aspect van 
online communicatie. In eerste instantie om de juiste zoek-
termen te gebruiken dat Google je ook (h)erkent. Doe een 
zoekwoordenonderzoek (hierover is online de nodige 
informatie te vinden) en wijd vervolgens een hele pagina 
op je site aan een belangrijk zoekwoord. Dit kan ook een blog-
pagina zijn. Het gaat te ver om hier verder op in te gaan, maar 
dit was voor mij al een eyeopener.

Online communiceren is ook een gesprek 
net als offl  ine, bouw dat dan ook zo op. 

Je site moet natuurlijk niet alleen Google aanspreken; (ook) 
de bezoeker telt! De (maximaal) zes acties die ik eerder in 
dit artikel noemde, moeten neergezet worden als een logi-
sche fl ow. Vergelijk  het met een face-to-facegesprek; ook 
dat moet je op zo’n manier opbouwen dat de ander er nog aan 
wil deelnemen. Online doe je dat dus met telkens duidelijke 
call to actions en bijschriften/toelichting bij die buttons die 
ervoor zorgen dat je bezoeker gemotiveerd is om door te gaan. 
Denk hierbij aan inleidende zinnen waarmee je de call to 
action introduceert waardoor deze niet uit de lucht komt val-
len, bijvoorbeeld: ‘Lees mijn verhaal en bepaal of ik de coach 
ben die bij je past.’ ‘Bekijk wat eerdere klanten over mij zeg-
gen en word de volgende tevreden klant.’

Top tip! De belangrijkste call to action is natuurlijk dat je wilt 
dat de bezoeker van jouw site een gesprek met je aanvraagt. 
Plaats daarom je telefoonnummer op iedere pagina zodat je 
laagdrempelig de link legt naar het offl  ine contact.

Mogen helpen
In een positie komen dat je mensen mag helpen met hun 
hulpvraag is niet makkelijk. Iemand moet je zodanig ver-
trouwen dat hij zich kwetsbaar opstelt. Dat is niet niets! De 
beloning die je als coach krijgt in de vorm van dankbaarheid 
maakt dat het al deze moeite dubbel en dwars waard is.
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