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Draaiboek Coaching EK-coördinator 
 
 
 
Beste vrijwilliger 
 
Je bent het engagement aangegaan een Eigen Kracht-coördinator te coachen gedurende een 
EK-traject. Fijn!  
In dit draaiboek vind je een overzicht van de administratieve documenten, tools en veel 
gestelde vragen. Gebruik ook zeker je EKC-handboek.  
Indien er toch nog onduidelijkheden zijn, aarzel dan zeker niet om je supervisor, Mirjam 
Beyers te contacteren of de administratie. 
Succes! 
 
 
 
Inhoud:  
 
1. Wat wordt er van mij verwacht als coach gedurende een traject? 
2. Wat wordt er van mij verwacht als coach na een traject?  
3. Veel gestelde vragen:  

a. Het klikt niet met de coördinator 
b. De coördinator en ik hebben een verschillende mening 
c. Ik kan de coördinator niet bereiken 
d. Kan ik met een coördinator persoonlijk afspreken indien nodig? 
e. Ik heb twijfels over de veiligheid van de situatie 
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1. Wat wordt er van mij verwacht als coach gedurende een traject? 

Ik ontvang:  

Info-mails Je ontvangt van Sara Geerts een aantal mails met informatie: het 
aanmeldingsformulier, naam en contactgegevens coördinator, … 

Kennismaking Als je nog nooit gewerkt hebt met de coördinator kan het fijn zijn eens 
te bellen ter kennismaking.  
Verder kan je dan ook afspreken hoe jullie met elkaar contact wensen 
te houden: via mail, telefoon, … of geen voorkeur.  

Wat verwachten 
wij gedurende 
het traject  

• Je volgt aan het begin op dat de coördinator goed, tijdig en vlot 
start. 

• Je houdt een minimum tweewekelijks contact met de 
coördinator naar opvolging.  

• Je bewaakt de EKC-visie gedurende het traject 

• Je denkt mee na met de coördinator over mogelijkheden 
 

Ik loop vast! 
Wat nu?  

Zelf als coach kan het zijn dat je het antwoord ook niet weet of graag 
nog een extra opinie hebt. In dat geval kan je steeds beroep doen op je 
supervisor, Mirjam Beyers. Zij staat je bij met al haar expertise.  
Je kan haar bereiken via mail: mirjam@eigenkrachtcentrale.be of tel: 
0489/460 416 

Tip! Het EKC-handboek is ook voor de coach een handige tool. Hier kan je 
altijd naar verwijzen.  
 
Er worden ook intervisies georganiseerd voor de coaches. Hier kan je 
altijd terecht met vragen, cases,… om eens te overleggen met andere 
coaches.  

Succes! 

 
 
2. Wat wordt er van mij verwacht als coach na een traject?  

Document 
coach 

Indien een traject eindigt vragen we binnen de week het document 
coach in te vullen en te mailen naar: 
sarageerts@eigenkrachtcentrale.be  
mirjam@eigenkrachtcentrale.be  

Onkostennota Deze kan je terugvinden op intranet. 
We vragen deze in te vullen en binnen de week door te sturen naar  
sarageerts@eigenkrachtcentrale.be  
Hoe invullen?:  
Hoofding: gelieve deze volledig in te vullen 
Kolom 1: Datum 
Kolom 2: Activiteit vb: ‘Coaching EKC 612’+ ev. routeverplaatsing 
Kolom 3: Km’s met de auto: Geef hier het aantal km’s van je route die je hebt 

gedaan met de auto 
Kolom 4: Km’s met de fiets: Geef hier het aantal km’s van je route die je hebt 

gedaan met de fiets 

mailto:mirjam@eigenkrachtcentrale.be
mailto:sarageerts@eigenkrachtcentrale.be
mailto:sarageerts@eigenkrachtcentrale.be
mailto:mirjam@eigenkrachtcentrale.be
mailto:sarageerts@eigenkrachtcentrale.be


 
 

Vzw, Eigen Kracht Centrale Draaiboek Coaching 
Gelbergenstraat 48 – 3471 Hoeleden Versie 02/2021 Pagina 3 van 3 

Kolom 5: Kosten openbaar vervoer: Geef hier de kosten van het openbaar 

vervoer en stuur het bewijsstuk mee met de onkostennota. Zonder bewijsstuk kunnen 
wij de onkosten niet in rekening brengen. 
Kolom 6: Vergoeding per dag: Hier vul je zelf €20 per dag in. Er kunnen 
maximum 3 dagen coaching vergoed worden per traject. Doe je nog 
ander vrijwilligerswerk? Let dan op dat je het wettelijke maximum 
dagbedrag niet overschrijdt.  

 
 
3. Veel gestelde vragen 

 
Het klikt niet met de coördinator 
Of een coaching goed voelt, kan van vele factoren afhangen. Wanneer het ‘niet klikt’, kan 
dat zowel aan de kant van de coach als aan de kant van de coördinator voor frustratie 
zorgen. Geef dit zeker door, dan proberen we hier rekening mee te houden. Indien 
samenwerken niet lukt, kan er ook een directe overdracht gebeuren. 
 
De coördinator en ik hebben een verschillende mening 
Neem contact op met de supervisor, Mirjam Beyers, voor overleg. 
 
Ik kan de coördinator niet bereiken 
Neem contact op met Sara Geerts. 
 
Kan ik met een coördinator persoonlijk afspreken indien nodig? 
Jullie bespreken met elkaar wat jullie nodig hebben voor de coaching en op welke manier 
jullie contact nemen/ houden.  
 
Ik heb twijfels over de veiligheid van de situatie 
Bespreek met de coördinator je twijfels en neem eventueel ook contact op met de 
supervisor, Mirjam Beyers, om je zorgen te bespreken en te kijken wat hiermee te doen.  

 
 
Verder nog vragen? 
Aarzel dan niet om contact op te nemen met sarageerts@eigenkrachtcentrale.be .  
Fijne coaching! 
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