
Remote Coaching 

PUM biedt advies aan ondernemers in 
ontwikkelende landen. Om ondernemers te 
ondersteunen maakt PUM gebruik van 
verschillende instrumenten. Een van de 
instrumenten die PUM inzet is Remote 
Coaching, oftewel ondersteuning ‘op 
afstand’. In deze sheet bieden we een aantal 
tips om succesvol op afstand te kunnen 
ondersteunen. 

Remote Coaching is een modern, duurzaam en flexibel instrument 
voor ondersteuning. In veel gevallen kan het een nuttige 
aanvulling zijn op ondersteuning ter plaatse en in sommige 
gevallen een geschikt alternatief.   

Voorbeelden hiervan zijn: 
• Ter voorbereiding op een adviesmissie ter plaatse.
• Na afloop van een adviesmissie ter plaatse.
• Als opdrachtgever en expert nadrukkelijk kiezen voor deze   
 vorm van ondersteuning. 

• Als een missie ter plaatse om andere redenen niet mogelijk is.

Per aanvraag bekijkt PUM samen met de opdrachtgever welke 
vorm van ondersteuning het meest geschikt is. 

Bij Remote Coaching gaat het, net als bij coachen ter plaatse, om 
het creëren van vertrouwen. Op afstand is dat echter moeilijker. 
Het proces moet voor de opdrachtgever goed voelen, uitgaan van 
zijn of haar vraagstelling, helder en transparant zijn en bruikbare 
resultaten opleveren. En hij/zij moet de garantie hebben dat 
verstrekte informatie strikt vertrouwelijk blijft. 

Om dat te bereiken geven we hieronder een aantal tips gebaseerd 
op de praktijkervaring.

10 PRAKTISCHE TIPS
• Kijk samen wat een bruikbare digitale infrastructuur is. Welke   
 mogelijkheden heeft de opdrachtgever? Welke digitale middelen  
 kunnen via PUM worden ingezet? Zie hiervoor de volgende zijde.
• Houd de vraagstelling beperkt. Waar gaat het de opdrachtgever in  
 essentie om? Wat wil hij/zij bereiken? Wat is de situatie? Vraag dat  
 goed uit. Vind je het als expert ook een werkbare vraagstelling?   
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 Natuurlijk is het verleidelijk breder te adviseren, maar doe dat liever  
 in een vervolgopdracht, anders waaiert het traject uit.   
• Werk aan draagvlak voor het uit te brengen advies door een directe link  
 met het senior management te leggen en stel een team van een   
 aantal personen samen dat de opdracht uit kan voeren. Het team   
 helpt om snel informatie boven water te krijgen, om zaken uit te   
 werken, resultaten te toetsen en samen te concluderen.
• Vraag om een digitale rondleiding (of video) door het bedrijf om een  
 indruk te krijgen of om bijvoorbeeld het productieproces in kaart te   
 brengen.
• Planning is essentieel. Stel aan het begin van het traject samen een   
 duidelijke aanpak en meerweekse agenda op: welke fases,   
 contactmomenten en interactieve sessies zullen wanneer   
 plaatsvinden? Welke onderwerpen komen dan aan de orde en wie   
 worden daarbij betrokken? Trajecten moeten een duidelijk eindpunt  
 hebben. Denk aan een doorlooptijd van 2 tot 6 weken. Gebruik van   
 een interactief planbord, zoals in Teams, kan helpen het traject voor   
 alle betrokkenen zichtbaar te maken en te houden. Verifieer tussentijds  
 met de opdrachtgever en het team of de aanpak werkt en of er 
 voldoende voortgang wordt gemaakt.
• Bereid je goed voor. Stel voor elke contactmoment of interactieve   
 sessie vooraf een agenda op, stuur vragen of andere zaken toe en leg  
 na afloop afspraken en actiepunten vast of vraag iemand uit het team  
 dat te doen. Dat kan via e-mail, maar het interactieve planbord is   
 hiervoor ook bruikbaar. Kom daar bij het volgende contact op terug.
• Houd sessies interactief. Pas op voor het te veel zenden van informatie  
 en draai de rollen eens om: vraag de opdrachtgever of teamleden zelf  
 te concluderen en eigen prioriteiten te benoemen. 
• Houd het simpel. Gebruik slechts een beperkt aantal concepten en   
 modellen. Elk concept of model dat je inzet moet je duidelijk uitleggen.  
 Plan dat in. Gebruik eventueel YouTube video’s. 
• Vermijd lange teksten en presentaties. Gebruik samenvattende   
 overzichten en vooral visualisaties, die zijn makkelijker te    
 communiceren.
•  Organiseer een digitale terugkoppelsessie met alle betrokkenen aan  
 het einde van het traject. Pas conclusies en aanbevelingen aan op basis  
 van de feedback die je krijgt. En evalueer het traject samen. Zijn de   
 verwachtingen uitgekomen, zijn de resultaten bruikbaar?



DIGITALE MIDDELEN

MICROSOFT TEAMS
Binnen PUM wordt veel met Microsoft Teams gewerkt. Als je werkt met 
Office 365 dan is Microsoft Teams een goede keuze, zeker als je het 
gebruikt om te overleggen. Met Teams kun je gemakkelijk bestanden 
delen, (video)bellen, ook met groepen en chatten. Teams is ideaal voor 
briefings en debriefings.
Wanneer een Remote Coachings aanvraag wordt gehonoreerd, kan de 
helpdesk een Teams aanmaken met de betreffende Sector Coördinator, 
Project Officer, Landen Coördinator, expert en uiteraard de opdrachtgever, 
als gast.
Als mogelijk, raden wij aan Teams te gebruiken voor de structurele 
contactmomenten tijdens een Remote Coaching traject. Van de 
introductie, tot de tussentijdse afspraken tot de debriefing met de 
opdrachtgever. Is dit niet het geval, kun je Skype of bijvoorbeeld Zoom 
gebruiken. 

PLANBORD
Teams heeft de mogelijkheid een interactief planbord te gebruiken. Hierin 
kun je de gekozen aanpak (fasering) en de activiteitenagenda weergeven 
via 3 categorieën: ‘to do’, ‘in progress’ en ‘done’. Je kunt er data en personen 
aanhangen. Je kunt ook activiteiten toevoegen en prioriteiten afspreken. In 
elke fase van het adviestraject kun je het gebruiken om overzicht te geven 
en voortgang te bespreken. Is Teams niet beschikbaar dan kan je ‘vrije’ 
versies van Trello of Jira gebruiken. 

SKYPE
Als een opdrachtgever geen gebruik maakt van Teams, is Skype een goed 
en welbekend alternatief. Skype is vooral bekend vanwege het 
internationaal (video)bellen en chatten. Ook het afnemen van interviews 
kan gemakkelijk met Skype.

WHATSAPP
WhatsApp is een ideale tool voor direct contact, en bijna iedereen heeft de 
applicatie op zijn of haar telefoon. Als alle partijen hiervoor toestemming 
hebben gegeven, kan WhatsApp zorgen voor korte lijnen en het 
persoonlijke element versterken. Via WhatsApp kun je naast chatten (video)
bellen, en foto’s en video’s versturen. Video’s die als digitale rondleiding in 
het bedrijf zijn opgenomen kunnen gemakkelijk via WhatsApp verstuurd 
worden. Na afloop van een missie wordt voor het monitoren van de 
vooruitgang vaak gebruik gemaakt van WhatsApp. Telegram is een bekend 
alternatief op WhatsApp en wordt in sommige landen verkozen boven 
WhatsApp. In landen waar de bandbreedte schaars is, zijn dit type chat en 
audioapplicaties populair. 

E-MAIL
Het eerste contact wordt vaak gelegd met een e-mail, en van hieruit kan 
een bel- of videoafspraak gemaakt worden. Voor formele correspondentie, 
zoals het delen van documenten of het bevestigen of maken van online 
afspraken kan ook gebruik worden gemaakt van de e-mail. Ook raden we 
aan de aanbevelingen, vragenlijsten en actiepunten via een e-mail te 
sturen. 
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BEGELEIDING VANUIT PUM
•  Na het eerste contactmoment met de opdrachtgever  
 zullen de aanpak en de agenda van de missie   
 inhoudelijk met de Sector Coördinator besproken   
 worden. Daar kunnen ook suggesties uit voortkomen  
 over gebruik van ervaringen uit andere opdrachten en  
 over handige modellen en tools.
• De lokale vertegenwoordigers zijn PUM-ers in het veld,  
 kennen de lokale cultuur en spreken de taal. Zij zijn in  
 sommige gevallen in de gelegenheid een bezoek te  
 brengen aan het bedrijf, maak hier dan vooral gebruik  
 van. 
• De helpdesk van PUM bij technische vragen of   
 opmerkingen: helpdesk@pum.nl. 


