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AANDACHTSPUNTEN VOOR COACHES 

Praktische tips voor coaches 
Voedingslijsten persoonlijker maken 

Je kunt de voedingslijsten nog persoonlijker maken, door te vragen naar de voorkeuren van de deelnemer. 

Genereer altijd een lijst die zo dicht mogelijk bij de wensen van de deelnemer ligt. Eet iemand bijvoorbeeld 

graag volkorenpasta bij het diner en komt dit in het advies dat je ziet niet voor, dan kun je altijd een nieuw 

advies genereren. Het programma stelt dan een nieuwe lijst samen. Dit doe je gemakkelijk door de vorige 

pagina te kiezen in je internetbrowser of door op de backspaceknop te drukken op je toetsenbord. Dit kun je 

feitelijk net zo lang herhalen totdat je op de knop Advies downloaden/ Advies downloaden en e-mailen drukt. 

Als de pdf eenmaal is gemaakt, kun je deze niet meer wijzigen. 

 

Rapportage 

In het onderdeel ‘rapportage’ in het scherm met meet- en weeggegevens kun je als coach een korte rapportage 

maken van de ervaringen van die week en noteren wat besproken is en wat aandachtspunten en adviezen zijn 

waar rekening mee gehouden moet worden. Het bijhouden van dit rapport is een belangrijk hulpmiddel om te 

streven naar een optimale coaching. Je kunt in één oogopslag terugzien welke onderdelen aan bod zijn 

geweest en welke moeilijkheden de deelnemer ervaart, maar ook is de behandeling gemakkelijk overdraagbaar 

als een andere coach je werk over moet nemen. Ook zijn de rapportages een praktisch hulpmiddel als je 

aanvullende inhoudelijke tips wenst betreffende de behandeling (bv. bij vragen hierover aan de helpdesk van 

BenFit). De rapportage is puur bedoeld voor jezelf als coach en kan je werk efficiënter en doeltreffender 

maken; doe er je voordeel mee! De rapportage is niet zichtbaar voor je deelnemer en wordt niet opgenomen 

op het voorblad van het advies. Het veld activiteiten is ook niet zichtbaar voor je deelnemer. 

 

Persoonlijke noot voor de deelnemer; persoonlijke boodschap 

Als je nieuwe weken aanmaakt kun je in het aanvullende vak altijd een persoonlijke noot aan de deelnemer 

kwijt die afgedrukt wordt op het weekadvies. Uiteraard kun je deze persoonlijker maken door in te spelen op 

de week van de betreffende deelnemer en de tekst hierop aanpassen.  

Welke standaardboodschappen zijn geprogrammeerd kun je lezen in de handleiding van het 

programma.  
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