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Opdrachtgever

De opdrachtgever is Luc Vermeulen, oprichter en eigenaar van MKB-Support. Dit bedrijf houdt zich bezig 

met het ontwikkelen van duurzaam ondernemerschap. Hierbij kunnen (startende) ondernemers worden 

begeleid bij de aanvraag van groei- of startkapitaal. Hiervoor biedt MKB-Support een aanpak om maatwerk 

te leveren, aangezien elke financieringsbehoefte uniek is. Voor het ondersteunen van (startende) 

ondernemers heeft MKB-Support een warm netwerk van banken, fondsen en particuliere investeerders.

Hiernaast houdt MKB-Support zich bezig met het coachen van startende en bestaande ondernemers.

Door te waarderen wat een ondernemer weet en kan, bij te sturen waar nodig en op relevante momenten

kennis te delen worden ondernemers gestimuleerd om een succes te maken van hun bedrijf. Er wordt

gestimuleerd tot doen en aanpakken. Hiervoor wordt een doelgerichte aanpak gebruikt waarbij direct tot

de kern van de zaak wordt doorgedrongen en creatief wordt meegedacht. Ook wordt er gebruik gemaakt

van beproefde methodieken zoals het Canvasmodel, maar ook zelfontwikkelde stappen- en 

validatieplannen.

Context

Zoals gezegd houdt MKB-Support zich onder andere bezig met het coachen van startende en bestaande

ondernemers. Om in te spelen op de voortschrijdende technische mogelijkheden en de voordelen van

e-coaching, wil MKB-Support haar activiteiten op het vlak van coaching uitbreiden richting e-coaching.

De wens is dat er een e-coach applicatie ontstaat die gebruikers in de vorm van (startende) ondernemers

de gelegenheid geeft om een ondernemingsplan uit te werken op een effectieve en praktische manier.

Ondernemerscoaches in de vorm van e-coaches moeten deze gebruikers hierin begeleiden en coachen door

het geven van feedback en ondersteuning om te zorgen dat het uiteindelijke ondernemingsplan haalbaar en

realistisch is.

MKB-Support heeft hiertoe een prototype gerealiseerd van een mogelijke e-coach applicatie.

Echter worstelt de opdrachtgever nog met allerlei vragen die nog niet onderzocht zijn. Vooral rondom de

interactie, de gebruikerservaring, de gebruiksvriendelijkheid en de werkwijze achter de applicatie zijn nog

vragen en hierover wil de opdrachtgever duidelijkheid.

Hierdoor is het nodig dat er gedegen onderzoek wordt gedaan naar e-coaching, de doelgroepen; startende

ondernemers en e-coaches, het ondernemingsplan en de oplossingen die concurrenten bieden om een

ondernemingsplan uit te werken.

In overleg met de opdrachtgever is besloten om een compleet nieuwe e-coach applicatie voor startende

ondernemers vanaf de grond af te ontwikkelen, omdat dit hoogstwaarschijnlijk een beter resultaat oplevert.

Hierbij worden reeds gevonden mogelijkheden in het bestaande prototype in het achterhoofd gehouden.
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Probleemstelling

Het is niet alleen een feit dat e-coaching nog in de kinderschoenen staat als zijnde een relatief nieuwe

techniek. Het is ook zo dat e-coaching nog niet wordt toegepast met betrekking tot (startende) 

ondernemers die middels een e-coach ondersteuning ontvangen om een realistisch en haalbaar 

ondernemingsplan te realiseren. Omdat e-coaching echter wel op cruciale punten verschilt van het 

traditionele face-to-face coachen, moet er een duidelijk beeld ontstaan van de toepassingsmogelijkheden 

en de sterke en zwakke punten van e-coaching.

Omdat de vele technische mogelijkheden, de verschillende wensen en behoeften van gebruikers en de

hoeveelheid informatie in een ondernemingsplan en de communicatie hierover voor verwarring zorgen, is 

het nodig dat een effectieve interactie tot stand komt en (startende) ondernemers een goede 

gebruikerservaring krijgen. Daarnaast moet een e-coach op een effectieve en overzichtelijke wijze meerdere

ondernemers bij kunnen staan en begeleiden.

De startende ondernemer moet de applicatie kunnen gebruiken om zijn of haar ondernemingsplan uit te

werken terwijl een e-coach die gespecialiseerd is in ondernemer hierbij advies, ondersteuning en 

begeleiding kan bieden. De bedoeling is dat startende ondernemers zo prettig en effectief mogelijk kunnen 

werken en gericht kunnen communiceren met de e-coach. Hiervoor is het nodig dat er binnen de e-coach 

applicatie wordt voorzien in een goede interactie en een goede gebruikerservaring. Ook moet de applicatie 

zodanig ingericht zijn dat de startende ondernemer zo veel mogelijk zelfredzaam is.

Voor de e-coach is het belangrijk dat alle informatie zo helder mogelijk overkomt, zodat hij elke gebruiker zo

goed mogelijk kan helpen. De e-coach moet echter ook overzicht kunnen houden op de vele informatie die

voortkomt uit de vele ondernemingsplannen van diverse gebruikers en ook op een effectieve wijze zijn werk

kunnen doen.

Exacte hulpvraag

De kern van de opdracht is dat de interactie en de gebruikerservaring van een e-coach applicatie moet

worden ontworpen en ontwikkeld. Deze moet beantwoorden aan de behoeften en wensen van startende

ondernemers en e-coaches die gebruik gaan maken van deze e-coach applicatie.

Aan de hand van onderzoek moet duidelijk worden wat de behoeften en wensen van deze doelgroepen zijn

en welke (technische) mogelijkheden er bestaan voor een e-coach applicatie waarin een ondernemingsplan

kan worden uitgewerkt.

Doel is om uiteindelijk een zo effectief mogelijk werkende e-coach applicatie te kunnen presenteren die een

goede basis biedt voor startende ondernemers. De e-coach applicatie moet structuur, duidelijkheid en

overzicht bieden in de vele communicatie met een e-coach en de vele onderdelen en informatie binnen een

ondernemingsplan. Hierbij moet rekening worden gehouden met de bijdrage aan (startende) ondernemers

van een e-coach en de digitale werkomgeving van de e-coach. Tevens moet er rekening worden gehouden

met bij de opdrachtgever aangesloten experts.

Er moet middels onderzoek een duidelijk concept ontstaan van de te ontwikkelen e-coach applicatie.

Vervolgens moeten een goed interactieontwerp en ontwerp van de gebruikerservaring worden opgeleverd

voor zowel de twee doelgroepen van de e-coach applicatie; (startende) ondernemers enerzijds en e-

coaches anderzijds. Deze ontwerpen moeten vervolgens gerealiseerd worden in twee prototypes. Eén voor

(startende) ondernemers en één voor e-coaches.
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Relevantie van de probleemstelling

De ontwikkeling van een degelijke e-coach applicatie waarin (startende) ondernemers hun 

ondernemingsplan uit kunnen werken is belangrijk. Dit komt door de kansen en voordelen die e-coaching 

biedt, de belangrijke input die een e-coach kan leveren en het belang van een realistisch en haalbaar 

ondernemingsplan.

E-coaching is namelijk een fenomeen dat enerzijds perfect aansluit op de huidige technologische

ontwikkelingen waarbij menigeen steeds meer zaken via internet regelt omdat dat vaak effectiever is en

minder moeite kost. Anderzijds biedt e-coaching verschillende voordelen waardoor gebruikers onafhankelijk

van tijd en plaats en tegen veel lagere kosten kunnen werken aan bijvoorbeeld een ondernemingsplan.

Hierom biedt e-coaching een mooi antwoord voor mensen die een ondernemingsplan willen uitwerken

ondanks het feit dat kinderen, werk en/ of studie voor een druk en jachtig leven zorgen in een tijd waarin

alles steeds duurder lijkt te worden.

Een gedegen, gebruikersgerichte applicatie met een goede informatievoorziening, een duidelijk en

gestructureerd (leer)proces en de vrijheid om zelf de koers en inhoud van het ondernemingsplan te bepalen

zorgt voor een goede omgeving waarin men kan werken aan een ondernemingsplan kan werken.

Wanneer hier ook nog een professionele e-coach aan wordt toegevoegd die goede feedback en begeleiding

geeft, kan ervoor worden gezorgd dat ondernemers sneller en makkelijker tot een aangetoond realistisch en

haalbaar ondernemingsplan kunnen komen. Het hebben van een realistisch en haalbaar ondernemingsplan 

is zeer belangrijk voor het oprichten van een duurzaam bedrijf. Dit scheelt namelijk tijd en geld, maar het

bepaalt ook de kans op het verkrijgen van financiering of het succesvol aangaan van een samenwerking.

In het uiterste geval betekent een realistisch en haalbaar ondernemingsplan zelfs het verschil tussen een

succesvol bedrijf of een faillissement.

Methodiek

Het onderzoek is uitgevoerd door eerst naar het theoretisch kader te kijken en vervolgens de verworven

kennis waar mogelijk te toetsen in de praktijk. De onderzoekvraag is ontleed in verschillende relevante

onderwerpen, waar per onderwerp een aantal deelvragen zijn opgesteld. Onderwerpen die in het 

onderzoek aan bod komen zijn startende ondernemers, e-coaches, het fenomeen e-coaching, 

ondernemingsplannen en vergelijkbare toepassingen van de concurrentie. Verschillende bronnen in de 

literatuur en op internet zijn hiervoor onderzocht. De verkregen kennis is voor zover mogelijk getoetst in de 

praktijk door bevraging van de doelgroepen, gebruikerstesten en de studie naar toepassingen van de 

concurrentie. Per onderwerp zijn alle deelvragen met een deelconclusie beantwoord. Deze deelconclusies 

zijn vervolgens in een algemene conclusie per onderwerp verwerkt.

Aan de hand van de kennis en informatie die uit het onderzoek zijn voortgekomen, zijn criteria opgesteld.

Deze criteria vormden de basis voor een concept waarin alle nodige aspecten, functies en voorwaarden

zijn opgenomen. Het concept heeft op haar beurt de basis gevormd om te ontwerpen. Aan de hand van het 

concept is een functieoverzicht gemaakt. En vervolgens is er begonnen met het schetsen van diverse 

mogelijkheden voor zowel nodige functies op zichzelf als samenvoegingen van deze functies in 

totaalontwerpen. Er is een flowchart gemaakt welke het proces van de gebruiker weergeeft. En er zijn 

persona's gecreëerd om een voorbeeld van gebruikers te bieden. Op basis van ontwerpkeuzes en 

mogelijkheden die voort zijn gekomen uit de schetsen is een basis gelegd in de vorm van wireframes in 

Axure. Deze wireframes zijn op een iteratieve wijze aangepast naar aanleiding van overleg met de 

opdrachtgever en de begeleider, maar ook naar aanleiding van kleine gebruikerstests. Het ontwerp heeft de 

basis gelegd voor prototypes die in Axure zijn gerealiseerd. Deze prototypes zijn voorgelegd aan de 

opdrachtgever en de begeleider en op basis van feedback hierover zijn enkele kleine aanpassingen gedaan. 

Vervolgens zijn de prototypes nog enigszins aangepast naar aanleiding van gebruikerstesten die zijn 

uitgevoerd op zowel de gebruikerszijde als de e-coachzijde.
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Wensen-eisen onderzoek

In dit hoofdstuk worden de ontwerpcriteria benoemd die zijn voortgekomen uit het uitgevoerde onderzoek 

met betrekking tot de verschillende doelgroepen en aspecten van een e-coach applicatie. Dit in combinatie 

met gesprekken met de opdrachtgever. 

1. De oplossing moet een webapplicatie/ mobiele applicatie zijn.

2. Er wordt een functie toegevoegd die zelfkennis oplevert, de E-scan.  Daarnaast worden toelichtingen 

aangeboden bij onderdelen en vragen. Het is ook mogelijk de conversatie aan te gaan met de e-coach 

bij specifieke onderdelen of vragen binnen het ondernemingsplan.

3. De E-scan draagt bij aan een duidelijker zelfbeeld. Door de gebruiker doelen te laten bepalen en inzicht 

te bieden in de aspecten van de onderneming, wordt deze gedwongen om na te denken over waar hij/ 

zij heen wil. In de introductie wordt ingegaan op (de stap naar) het ondernemerschap en wat dit 

betekent voor de gebruiker.

4. Functies zoals E-scan, de mogelijkheid tot conversaties met de e-coach, het mogelijk filteren op 

onnodige onderdelen, duidelijke toelichtingen bij vragen en functies en een goed overzicht op de 

onderdelen van het plan en een dashboard dragen bij aan een doelgericht proces.

5. Binnen een introductie wordt o.a. ingegaan op het belang van een goed ondernemingsplan en in welke 

mate dit een rol speelt in het succes van de ondernemer.

6. Een introductie biedt naast de uitleg over de toekomst als ondernemer ook inzicht in het doel van de 

applicatie en de mogelijkheden.

7. Een functie binnen de introductie biedt de mogelijk om de eigen gegevens in te voeren en zo een 

gebruikersprofiel aan te maken.

8. In de introductie worden vragen gesteld waaruit blijkt of een ondernemer specifieke onderdelen van 

het ondernemingsplan wel of niet nodig heeft.

9. Er is een e-coach beschikbaar en communicatie via e-mail of andere asynchrone communicatiemiddelen

zijn de sleutel. En de applicatie is altijd online beschikbaar.

10. Voor vragen over specifieke onderdelen of vragen in het ondernemingsplan is een 

conversatiemogelijkheid. Voor vragen die niet direct met de inhoud van het ondernemingsplan van 

doen hebben, is er een aparte mailfunctie.

11. Een mailfunctie en/ of andere asynchrone communicatievormen worden geïmplementeerd. Het 

telefoonnummer van de coach is te vinden in de applicatie.

12. Een functie biedt inzicht in de verschillende ontvangen berichten en beoordelingen.

13. Een functie in de applicatie geeft aan of de e-coach online aanwezig is of juist offline.

14.  Een functie met een schematische weergave biedt inzicht in de werktijden van de coach.

15. Men kan via de conversatie- en mailsystemen altijd terug zien wat er op voorgaande momenten 

besproken is.
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16. Door het toepassen van het programma Google Drive kunnen afbeeldingen en bestanden op de cloud 

worden geplaatst. In mailberichten wordt automatisch een link geplaatst dat verwijst naar het 

toegevoegde bestand.

17. Een functie biedt overzicht op alle onderdelen van het ondernemingsplan. Er wordt een dashboard 

toegevoegd dat inzicht biedt in de meest belangrijke (minimaal aanwezige) onderdelen.

18. Er moet een dashboard aanwezig zijn welke inzicht biedt in de minimaal aanwezig onderdelen van het 

ondernemingsplan. Vanuit dit dashboard moeten de hier aanwezig onderdelen bereikbaar zijn en 

aangepast kunnen worden.

19. Bijvoorbeeld grafieken in het dashboard zijn voorzien van een functie welke het mogelijk maakt de 

visuele weergave aan te passen.

20. Binnen een functie die overzicht biedt op alle mogelijke onderdelen, moet de gebruiker kunnen bepalen

welke onderdelen wel of niet aanwezig zijn in het plan.

21. Gebruikers kunnen in een aparte functie selecteren welke onderdelen van het plan ze willen toevoegen 

aan een te printen of exporteren bestand. Export zou mogelijk moeten zijn naar diverse 

bestandsformaten.

22. Bij vragen, onderdelen en functies is een knop zichtbaar welke toegang biedt tot een toelichting bij een 

onderdeel, vraag of functie. Deze toelichtingen kunnen mogelijk verwijzingen naar websites bevatten.

23. Advertenties van aangesloten experts kunnen worden geplaatst binnen het ondernemingsplan op 

plaatsen waar ze aansluiten op de aanwezige vragen.

24. De privacy wordt beschermd door beveiligd informatieverkeer mogelijk te maken met een Secure 

Sockets Layer (SSL)(https-server).

25. Een scherm met privacyvoorwaarden, algemene voorwaarden en disclaimers is te vinden binnen de 

applicatie.

26. Een functie aan de e-coachzijde van de applicatie toont een overzicht van alle cliënten en biedt toegang 

tot het plan en profiel van elke specifieke cliënt. Per cliënt zijn ontvangen berichten/ 

beoordelingsaanvragen zichtbaar en de e-coach kan hier op sorteren of filteren.

27. Ook op elk profiel van elke specifieke cliënt zijn deze zaken te zien in een functie. De aanwezige 

berichten of aanvragen zijn klikbaar en bieden daarmee een korte weg naar de onderdelen waar deze 

betrekking op hebben.

28. De belangrijkste informatie welke een gebruiker heeft ingevoerd in het ondernemingsplan, het 

minimale ondernemingsplan, is samengevat in een dashboard. Het dashboard is voorzien van functies 

welke het de e-coach zo makkelijk mogelijk maken om een goede beoordeling te geven.

29. Een functie bij elke vraag biedt de e-coach de mogelijkheid om aan te geven of een vraag afdoende is 

beantwoord is of dat er aandachtspunten zijn. De e-coach kan hier ook een tekstuele toelichting geven. 

Binnen een overzichtsfunctie voor ontvangen beoordelingen en berichten, maar ook binnen het 

ondernemingsplan zelf, is door de gebruiker te zien waar welke beoordelingen of berichten zijn 

geplaatst door de e-coach.

30. Hiertoe wordt een mailfunctie geïntegreerd in de e-coach applicatie, welke het mogelijk maakt om 

uitgebreide mails te kunnen versturen en ontvangen.
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Onderzoek

Belanghebbenden

Binnen het concept zijn er drie belanghebbenden naast de eindgebruiker. Dit zijn de opdrachtgever,

de daarbij aangesloten experts en de e-coach.

De opdrachtgever heeft het idee ontwikkeld om een e-coach applicatie op te zetten welke het mogelijk 

maakt voor (startende) ondernemers om een ondernemingsplan uit te werken. Het idee is dat een e-coach 

de ondernemer hierin bij kan staan. De opdrachtgever wil de gerealiseerde oplossing aan e-coaches 

verkopen en heeft eveneens afspraken met aangesloten experts die middels advertenties binnen de e-coach

applicatie worden voorgesteld aan en bereikbaar zijn voor gebruikers.

De e-coach heeft de gerealiseerde oplossing gekocht van de opdrachtgever en is zelf verantwoordelijk voor

het aantrekken van gebruikers. De e-coach is een expert op het gebied van ondernemen en het uitwerken 

van ondernemingsplannen en neemt binnen de oplossing een belangrijke rol in. De e-coach begeleidt de

gebruiker namelijk bij het uitwerken van een ondernemingsplan door onderdelen van het plan te 

beoordelen en hierover feedback aan te leveren. Ook kan de e-coach specifieke taken toebedelen aan de 

gebruiker. De gebruiker kan met de e-coach in gesprek gaan en vragen voorleggen. De e-coach helpt de 

gebruiker dus om een goed uitgewerkt en realistisch ondernemingsplan te maken en de te ontwikkelen 

eindoplossing is daarvoor het instrument van zowel e-coach als gebruiker.

De derde partij die betrokken is bij de eindoplossing zijn aangesloten experts. Deze groep experts bestaat 

uit mensen met zeer verschillende expertises die samenkomen als het om een ondernemingsplan gaat. Zo 

zijn er bijvoorbeeld juristen, accountants, webdesigners, verzekeringsagenten etc. Voor elk van deze experts

zullen er advertenties in de e-coach applicatie verwerkt zijn. Dit zal zodanig gebeuren dat de advertenties 

zichtbaar zijn bij de onderdelen en vragen waar deze op aansluiten. Bij vragen omtrent de financiën is 

bijvoorbeeld een advertentie van een accountant te zien. Bij vragen omtrent verzekeringen is er de 

advertentie van een verzekeringsmaatschappij of -agent te zien. Enzovoorts.

Coaching

Vrijwel iedereen weet wat een coach is en wat een coach doet. Een coach helpt mensen om bepaalde 

doelen te bereiken en hen de nodige handvatten te bieden om verder te kunnen. Een mooie definitie van 

coaching wordt gegeven door Anne Ribbers en Alexander Waringa (2012). Ribbers en Waringa zijn twee 

onderzoekers van de Universiteit Tilburg die een groot onderzoek hebben gedaan naar coaching en e-

coaching. Ribbers en Waringa (2012, para 1.3) geven als definitie van coaching; "Een cliënt wordt door 

coaching in staat gesteld zijn kennis, vaardigheden en bekwaamheden te verbeteren en kan hierdoor zijn 

nieuwe vaardigheden toepassen in zijn directe leefomgeving" . Whitmore (2002) definieert coaching als 

volgt; "het vrijmaken van iemands potentieel om zijn prestaties te maximaliseren".

Bij het coachen gaat het dus om het uitbreiden van de kennis van een cliënt, maar ook om het verbeteren

van zijn of haar vaardigheden en bekwaamheden. De coach is iemand die zijn cliënt hierin stimuleert en

het mogelijk maakt voor de cliënt om deze nieuwe vaardigheden toe te passen in het dagelijks leven.
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E-coaching

De ontwikkelingen in de digitale techniek hebben het mogelijk gemaakt dat het fenomeen coachen naar 

nieuw niveau is getild; E-coaching. E-coaching is een begrip dat nog niet erg lang bestaat. Voor het begrip

e-coaching geven Ribbers en Waringa de volgende definitie: "E-coaching is een niet-hiërarchisch

ontwikkelingspartnerschap waarbij het leer- en reflectieproces zowel analoog als digitaal plaatsvindt en

waarbij sprake is van fysieke afstand in de communicatie." (Ribbers & Waringa, 2012, para. 1.2)

Concreet gezegd vindt e-coaching dus plaats via een digitale oplossing, waarbij valt te denken aan

een webapplicatie of een mobiele applicatie. Een applicatie kan het best worden omschreven als een

"computerprogramma dat direct kan worden gebruikt" (Woorden, n.d.). Een cliënt kan deze applicatie

gebruiken op een computer of laptop en zo zelfstandig van huis uit werken aan het coachproces.

Deze applicatie is er op gericht om de cliënt zo goed mogelijk te begeleider bij het doorlopen

van een coachproces, zodanig dat de fysieke afstand geen belemmering vormt.

Bij e-coaching kan gebruik worden gemaakt van verschillende communicatietechnieken. Dit zijn een

telefoonverbinding, een videoverbinding, een chatprogramma, een mailprogramma, een online meeting

en een specialistisch programma voor e-coaching (Ribbers & Waringa, 2012).

De fysieke afstand die aanwezig is bij e-coaching, maakt dat een cliënt veel zelfstandiger moet zijn en veel

initiatief moet tonen. Dit is een belangrijk verschil met het traditionele coachen. Een ander belangrijk 

verschil is dat er bij het e-coachen zeer veel gebruik wordt gemaakt van digitaal contact (Ribbers & Waringa,

2012). Door een gedegen communicatietechniek die duidelijk en prettig schriftelijk contact mogelijk maakt, 

kunnen de voordelen van schriftelijk contact zo goed mogelijk benut worden. Schriftelijk contact kent 

namelijk enkele grote voordelen. Zo biedt het de mogelijkheid om zaken rustig te overdenken alvorens deze 

op te schrijven, ontvangen teksten (desnoods meermaals) rustig door te nemen en te overleggen met 

derden over de inhoud van een ontvangen of een te versturen bericht. Doordat de conversaties opgeslagen 

worden, is het mogelijk om feedback of het verloop van gesprekken terug te zien. Dit is allemaal voordelig 

voor mensen die chaotisch zijn, een slecht geheugen hebben of moeite hebben met zelfreflectie en die 

zonder te veel stress aan het coachproces willen werken. Ook is e-coaching een goed alternatief voor 

mensen die zich liever of beter schriftelijk uitdrukken dan verbaal (Ribbers & Waringa, 2012).

In de sociale context levert het schriftelijke contact op afstand ook voordelen op. Namelijk dat men zich

minder voor het blok gezet voelt, omdat een direct antwoord vaak niet nodig is. Dit zorgt voor een minder

dwingende sfeer en voorkomt stress, wat het eindresultaat slechts te goede komt (Coachmatch, n.d.).

Doordat bij e-coaching het coachproces vanuit huis op de eigen laptop of computer kan worden doorlopen,

blijven reistijden en -kosten achterwege. Dit is een voordeel voor mensen die spaarzaam met geld en tijd

om willen of moeten gaan. Het uitblijven van reistijden en -kosten en de mogelijkheid om zeer flexibel om 

te gaan met het coachproces, maakt e-coaching ook zeker geschikt voor mensen met een druk of 

onregelmatig bestaan. Denk bijvoorbeeld aan mensen met kinderen, studenten of mensen die in 

ploegendiensten werken (Ribbers & Waringa, 2012).

Als de mensen met deze eigenschappen worden gecombineerd met de bestaande doelgroep, startende

ondernemers die graag hulp willen van een e-coach, ontstaat een zeer specifieke, concrete doelgroep.

Als er wordt gekeken naar welk coachmodel geschikt is voor e-coaching, blijkt dat een goed coachtraject 

een aantal voorwaarden moet voldoen en in moet spelen op de behoeften van een cliënt. E-coaching biedt

hierin een aantal voor- en nadelen. Door de fysieke afstand vergt e-coaching een andere werkwijze van de

coach en zal de coach het proces ook anders moeten benaderen (Ribbers & Waringa, 2012).

Ribbers en Waringa (2012) hebben speciaal voor e-coaching het ABC-model ontwikkeld. De letters ABC 

staan voor de Engelstalige term Accelerated Behavioral Change. Hiervoor hebben zij verschillende 

coachtrajecten bestudeerd en inspiratie gehaald uit verschillende inzichten uit de cognitieve 

gedragstherapie, de sociale psychologie en de ontwikkelingspsychologie. Het ABC-model is puur gericht op 
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e-coachen, maar sluit wel aan bij de wijze waarop mensen leren en hoe men veranderingen van gedrag 

realiseert. Alles in het ABC-model is erop gericht om versneld gedragsveranderingen te realiseren bij de 

cliënt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van drie hoofdfasen, te weten: Analyze, Internalize en Sustain. 

Analyze staat voor het analyseren van het probleem van de cliënt en Internalize staat voor het aanleren van 

nieuw gedrag (het internaliseren). Sustain staat voor het behouden en onderhouden van nieuw aangeleerd 

gedrag. De drie proceselementen die van belang zijn bij het doorlopen van dit proces zijn Awareness 

(Bewustwording), Feedback (Terugkoppeling) en Knowledge transfer (Kennisoverdracht) (Ribbers & 

Waringa, 2012).

Er bestaat onder respondenten een tweedeling over het feit of er bij e-coaching met een ander coachmodel

moet worden gewerkt dan bij face-to-face coaching. De groep die vindt dat dit niet nodig is, is even groot 

als de groep die het tegenovergestelde vindt. Het grootste deel van de responderende coaches en e-

coaches is niet bekend met het ABC-model. Respondenten stellen dat het ABC-model misschien iets te doel-

en resultaatgericht is. Het zou weinig ruimte bieden voor reflectie op waarden, kwaliteiten en drijfveren. 

Ook zou men al te veel in hokjes worden geplaatst en dit zou het creatieve denken van de ondernemer in 

negatieve zin beïnvloeden. Echter stelt een van de respondenten dat het ABC-model, doordat de basis terug

te leiden is naar bestaande coachvormen wel geschikt kan zijn en zelfs een nieuwe dynamiek tussen cliënt 

en coach kan bewerkstelligen.

Bij het ontwikkelen van een digitale coachomgeving is het belangrijk dat deze gebruikersgericht is. Wanneer

uitgegaan wordt een interface die op de techniek is georiënteerd en men uitgaat van technische 

hoogstandjes en foefjes, bestaat de kans dat een onoverzichtelijke interface ontstaat met een veelvoud van 

functies die amper gebruikt worden en vrijwel geen toegevoegde waarde hebben voor de cliënt. De 

techniek moet dus ingezet worden op basis van de gebruiker en zijn of haar behoeften (Ribbers & Waringa, 

2012).

Wanneer voor e-coaching gekozen wordt, moet duidelijk zijn welke media ingezet zullen worden voor de

communicatie. Hierbij zal moeten worden gekeken naar de voordelen die elk medium biedt. Hierbij is het

belangrijk dat ingevoerde informatie bewaard wordt en eenvoudig kan worden terug gevonden door zowel

de e-coach als de gebruiker. Ook moet er een goed overwogen keus worden gemaakt voor de functies die

aan de gebruikers en de e-coaches beschikbaar worden gesteld (Ribbers & Waringa, 2012).

Bij het ontwerpen van een digitale coachomgeving zal rekening moeten worden gehouden met de privacy 

gebruikers, aangezien elke actie van iemand op internet sporen achterlaat die niet eenvoudig te verwijderen

zijn. Daarnaast is men nonchalanter geworden met het publiceren van persoonlijke informatie op internet.

Onder andere door de toename van social media. Er wordt dus goed aan gedaan om de informatie van

cliënten binnen een beveiligde omgeving te houden. Mogelijkheden voor de beveiliging van e-coach 

applicatie bestaan uit het gebruiken van wachtwoordbeveiliging of andere identificatiemiddelen zoals een 

apparaatje (reader) om in te loggen zoals de e-dentifier van ABN AMRO of identificatie door middel van een 

sms-code.

Wanneer de e-coach applicatie een online toepassing is, kan gebruik worden gemaakt van een 

veiligheidscertificaat zoals SSL (Secure Sockets Layer). Een dergelijk beveiligde website is te herkennen aan 

de toevoeging van een 's' achter 'http', waardoor dus 'https' is te lezen in de adresbalk van de browser.

Daarnaast is er voor coaches een beroepscode om de informatie van cliënten slechts te gebruiken voor

coachdoeleinden en deze niet te delen met derden (Ribbers & Waringa, 2012).

Een goed online coachprogramma beschikt over een gebruikersondersteuning. De gemiddelde gebruiker

heeft namelijk geen kennis van online programma's, maar het is niet de bedoeling dat een cliënt vastloopt.

Daartoe moet een gedegen gebruikersondersteuning in een online coachprogramma geïntegreerd zijn

(Ribbers & Waringa, 2012).
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Ondernemingsplan

Binnen een e-coach applicatie die erop gericht is om startende ondernemers te helpen hun

ondernemingsplan uit te werken, neemt het fenomeen ondernemingsplan natuurlijk een cruciale positie in.

Een goed beeld van het ondernemingsplan als fenomeen kan worden ingezet om (potentiële) gebruikers te

informeren en kan helpen bij de ontwikkeling van de e-coach applicatie.

Het ondernemingsplan is een plan dat wordt geschreven door iemand die een bedrijf wil beginnen, een

startende ondernemer. Het biedt inzicht de plannen en doelstellingen van een startende ondernemer, maar

eveneens biedt het inzicht in de uiteenlopende onderdelen die ter sprake komen bij de oprichting van een

bedrijf (Plattel, Van Middelkoop & Van Groningen, 2004).

Het ondernemingsplan heeft als doel om voor de startende ondernemer inzichtelijk te maken of de plannen

haalbaar en realistisch zijn en of wordt voldaan aan eisen en voorwaarden gesteld vanuit de omgeving .

Daarnaast doorloopt een startende ondernemer alle aspecten van zijn bedrijf waardoor hij gedwongen 

wordt positieve en negatieve punten te erkennen. Het uitgewerkte ondernemingsplan kan dienen om 

potentiële financiers te overtuigen van de levensvatbaarheid van het bedrijf, maar ook kunnen derden 

middels het ondernemingsplan inzicht krijgen in de plannen van de startende ondernemer (Plattel et al., 

2004).

In het ondernemingsplan worden verschillende onderdelen opgenomen die elk een belangrijk aspect van

het bedrijf belichten. Aspecten die naar voren komen in een goede bedrijfsvoering zijn het management,

de omgeving van het bedrijf, de marketing, het product en de productie hiervan en de financiering.

Deze aspecten komen terug in verschillende onderdelen van het ondernemingsplan zoals de

managementsamenvatting, een omgevingsanalyse, een marketingplan, een productieplan, een

managementplan en een financieringsplan. Binnen deze plannen wordt nog ingegaan op diverse

gedetailleerde zaken die samen elk onderdeel van het ondernemingsplan volledig maken (Plattel et al., 

2004).

Het ondernemingsplan is ook nuttig om andere belanghebbenden te overtuigen. Andere belanghebbenden

kunnen leveranciers, afnemers of adviseurs zijn. Middels een goed ondernemingsplan kan een leverancier

worden overtuigd om leverancierskrediet te geven en afnemers kunnen kennismaken met het nieuwe 

bedrijf en het eventuele nieuwe product. Daarnaast kan de ondernemer het ondernemingsplan gebruiken 

om familie, vrienden en kennissen te informeren over de bezigheden van de ondernemer. Dit biedt hen de

mogelijkheid om mee te denken en de ondernemer te steunen (Plattel et al., 2004).

Alle nodige onderdelen van het ondernemingsplan moeten zichtbaar zijn in de e-coach applicatie en kunnen

worden ingevuld zodanig dat elk deel van het plan volledig is, zodat er een compleet en duidelijk

ondernemingsplan ontstaan.
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Doelgroep Startende Ondernemers

De meeste mensen weten wel dat een ondernemer iemand is die een bedrijf voert of zaken doet met als 

doel hier geld mee te verdienen. Een startende ondernemer is dan iemand die van plan is om te beginnen 

of reeds net begonnen is om een bedrijf te voeren of zaken te doen om hier geld mee te gaan verdienen

(Woorden, n.d.). Maar er zijn ook eigenschappen die maken dat iemand een ondernemer is of niet. Plattel 

et al. (2004) noemt verschillende kenmerken die typerend zijn voor de mensen die uiteindelijk besluiten 

een onderneming te beginnen in welk vorm dan ook. Jeff. A. Timmons (zoals geciteerd in Plattel et al., 2004)

stelt dat succesvolle ondernemers zichzelf herkennen in eigenschappen als betrokkenheid en 

vastberadenheid, geobsedeerd zijn door kansen, om kunnen gaan met onzekerheid, zelfvertrouwen 

hebben, gemotiveerd zijn, leiding kunnen geven en integer, betrouwbaar en realistisch zijn. Plattel et al. 

(2004) stelt dat ondernemers daarbovenop nog een aantal gewenste eigenschappen kunnen hebben die 

echter niet noodzakelijk zijn. Hierbij kan worden gedacht aan creativiteit en een innovatief vermogen, 

intelligentie en vermogen tot inspiratie.

Ribbers en Waringa (2012) noemen verschillende voordelen van e-coaching die het voor ondernemers

aantrekkelijk zouden maken om hiervoor te kiezen. Zo biedt e-coaching onder andere de mogelijkheid om

onafhankelijk van plaats en tijd te werken aan het coachtraject, waarbij het schriftelijk contact ervoor zorgt

dat men problemen en vragen makkelijker kenbaar kan maken en zaken goed over kan denken binnen een

ongedwongen sfeer terwijl ruggespraak met derden mogelijk is. Andere voordelen zijn dat een e-coach een

snelle respons kan leveren en als coach tips, trucs en dingen kan aandragen waar de ondernemer nog niet

aan gedacht heeft. Binnen de e-coach applicatie betekent dit dat deze voordelen zoveel mogelijk uitgebuit

moeten worden door het ontwerp van de e-coach applicatie erop toe te spitsen. Daarnaast kunnen de

voordelen gebruikt worden om de e-coach applicatie te promoten. Een enquête onder potentiële startende

ondernemers (Bijlage I.) toonde aan dat deze doelgroep het eens was met diverse voordelen van e-coaching

die door Ribbers en Waringa genoemd worden.

De enquête onder ondernemers (Bijlage I.) toonde aan dat zij de toevoeging van verschillende functies aan 

e-coach applicatie wel zien zitten. Dit betreft functies zoals de SWOT-analyse die ook voorkomt op de 

website van de ING Bank (n.d.) en verschillende door Ribbers en Waringa (2012) benoemde functies zoals 

een functie om afbeeldingen en bestanden te delen, een overzicht van doelstellingen en de profielgegevens

van cliënt en coach. Daarnaast ondersteunen de geënquêteerden de toevoeging van een functie waarmee 

de e-coach taken kan toebedelen aan cliënten om hen te sturen in het proces en de mogelijkheid om 

onderdelen toe te voegen of weg te laten uit het ondernemingsplan.

Respondenten (Bijlage I.) opperden ook het idee om communicatie met banken en geldschieters mogelijk te

maken vanuit de e-coach applicatie. In overleg met de opdrachtgever wordt hier echter van af gezien, 

omdat banken en geldschieters hier zelf te weinig bij te winnen hebben en hier geen personeel voor vrij 

zullen maken. Respondenten reppen ook over de mogelijkheid om een stukje bewustwording bij startende 

ondernemers te realiseren. Hoe dit dan zou moeten gebeuren wordt niet vermeld in de enquête. Een van 

de responderende coaches en e-coaches geeft aan dat eventueel de keuze kan worden aangeboden tussen 

een uitbreid ondernemingsplan of een plan op basis van het compacte Canvasmodel (Bijlage II.).

Voor de e-coach applicatie betekent dit dat de genoemde functies moeten worden overwogen en dat moet 

worden bekeken hoe deze geïmplementeerd kunnen worden binnen de e-coach applicatie.

De enquête (Bijlage I.) wees ook uit dat potentiële startende ondernemers bepaalde verwachtingen zij 

hebben van een e-coach. Zij vinden dat een e-coach een professionele coach moet zijn die ervaring heeft 

met ondernemen, ondernemingsplannen en alle gerelateerde zaken. De e-coach moet ook een 
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professionele houding en expertise hebben op het vlak van coachen en door zijn expertise toe te passen het

beste uit de startende ondernemer halen om deze te helpen om tot een vollediger ondernemingsplan te 

komen. Voor de e-coach applicatie op zich voegt dit weinig toe, maar dit zegt wel iets over het belang van 

goed getrainde e-coaches.

Respondenten (Bijlage I.) werd gevraagd welke media voor de communicatie met de e-coach zij het meest 

aantrekkelijk vonden en welke mediums zij niet wenselijk vonden. Ribbers en Waringa (2012) noemen als 

mogelijke communicatiemogelijkheden mail, chat, telefoon, videochat en online meeting. Het gebruik van 

mail en telefoon wordt het meest aantrekkelijk gevonden, waarbij het gebruik van mail en telefoon toch het

meest gewaardeerd wordt (Bijlage I.). Een enquête onder e-coaches (Bijlage II.) toont aan dat ook zij het 

gebruik van mail het meest aantrekkelijk vinden, gevolgd door het gebruik van telefoon. Dit betekent dat 

mail en telefoon zeker geïmplementeerd moeten worden in de e-coach applicatie voor startende 

ondernemers. Heel toevallig is het vooral het gebruik van mail wat door Ribbers en Waringa (2012) wordt 

gekoppeld aan de grootste voordelen van e-coaching.

In de enquête (Bijlage I.) hebben startende ondernemers aangeven aan dat zij het belangrijk vinden dat een

e-coach applicatie om een ondernemingsplan uit te werken, vooral duidelijkheid, structuur en overzicht 

moet bieden. Gebruikersgemak wordt erg belangrijk gevonden, alsook een goede beveiliging en de 

waarborging van de privacy. Dit zijn punten die ook worden aangegeven worden door Ribbers en Waringa 

(2012). Tevens moet een e-coach applicatie voor startende ondernemers zich volgens deze doelgroep 

beperken tot de belangrijkste nodige functies, uitleg bieden over de onderdelen van het ondernemingsplan 

en inzicht bieden in de online aanwezigheid van een e-coach. Andere dingen die belangrijk worden 

gevonden zijn de mogelijkheid om via meerdere mediums contact op te kunnen nemen met de e-coach en 

de aanwezigheid van de mogelijkheid om zaken terug te zien die in eerder gevoerde gesprekken of 

doorlopen onderdelen zijn beschreven (Bijlage I.). De toevoeging van mail en telefoon spelen perfect in op 

deze laatst genoemde wensen (Ribbers & Waringa, 2012).

Daarnaast geven respondenten (Bijlage I.) aan dat zij graag door het proces van het opstellen van een 

ondernemingsplan willen worden geleid als zijnde een reis. Het moet een educatieve ervaring worden die 

ondernemers niet alleen de mogelijkheid biedt om hun ondernemingsplan uit te werken, maar ze ook het 

gevoel geeft dat ze werken aan iets dat belangrijk is voor henzelf en een belangrijke invulling geeft voor de 

toekomst. De respondenten geven ook aan dat zij uiteindelijk een ondernemingsplan willen hebben 

waarvan zij weten dat het realistisch en haalbaar is. Wat een e-coach applicatie aantrekkelijk maakt voor 

startende ondernemers wordt bepaald door een aantal aspecten zoals de voordelen die het gebruik ervan 

biedt, de communicatiemogelijkheden die beschikbaar zijn, de functies en mogelijkheden die de applicatie 

biedt en ander dingen die gebruikers belangrijk kunnen vinden.

Wat betreft de gebruiksvriendelijkheid en usability dient de applicatie duidelijkheid en toelichting over

onderdelen van het ondernemingsplan en functies te bieden, is deze makkelijk te gebruiken en leidt deze

de gebruiker door een gestructureerd en overzichtelijk proces waarbij het zich beperkt tot de belangrijkste

functies waarbij de privacy gewaarborgd is en gegevens beveiligd zijn (Bijlage I.).
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Doelgroep E-coaches

Een e-coach is in feite een coach die via de digitale weg zijn of haar cliënten begeleidt en ondersteund. Van 

fysieke ontmoeten is dan ook geen sprake meer en alle materiaal van cliënten wordt digitaal bekeken en 

feedback wordt dan ook digitaal geleverd. E-coaches zijn dan dus ook de digitale variant van de coach.

Ribbers en Waringa (2012) geven aan dat ruim 55% van de coaches in hun onderzoek in e-coaching een 

toekomst ziet en ruim een derde van deze coaches geeft aan dat e-coaching potentieel heeft voor nieuwe 

mogelijkheden en doelgroepen. Verschillende voordelen voor gebruikers die door Ribbers en Waringa 

(2012) genoemd worden, spelen voor zowel ondernemers als e-coaches ook een rol. Maar er zijn ook 

voordelen die puur op e-coaches van toepassing zijn, zoals het feit dat zij cliënten frequenter en intensiever 

kunnen begeleiden. Doch vindt 43% van de coaches het door de fysieke afstand lastig om emoties of het 

juiste begrip van een boodschap te peilen. Voor een e-coach applicatie ligt er wel degelijk een toekomst en 

coaches zien dan ook meerdere voordelen in het inzetten van e-coaching (Ribbers & Waringa, 2012).

Uit een enquête onder coaches blijkt dat een cliënt goede hulp van een e-coach kan verwachten als hij of zij

voldoet aan bepaalde voorwaarden. Engel (zoals geciteerd in Ponte, 2010) geeft aan dat de eigen 

problemen en doelen duidelijk moeten zijn voor de cliënt. Jeff. A. Timmons (zoals geciteerd in Plattel, Van 

Middelkoop & Van Groningen, 2004) stelt dat cliënten tevens zouden moeten beschikken over een gezonde 

dosis creativiteit, innovatievermogen, betrouwbaarheid en integerheid en zouden betrokken en 

vastberaden moeten zijn zoals. Zowel de stelling van Engel als de stelling van Jeff. A. Timmons worden 

ondersteund door geënquêteerde coaches (Bijlage II.).

Ribbers en Waringa (2012) stellen dat veel condities die helpen bij een e-coachproces, afhangen van de 

gebruiker en de e-coach. Hun vaardigheden, opstelling en motivatie zijn dan allesbepalend. Een e-coach 

moet bijvoorbeeld een professionele en rationele opstelling hebben en kennis hebben van coaching en alle 

zaken die met het oprichten van een bedrijf van doen hebben. Voor de e-coach applicatie als 

invloedhebbende factor is het echter belangrijk dat de techniek goed werkt en dat de applicatie 

gebruikersgericht is (Bijlage II.).

Ribbers en Waringa (2012) stellen dat een aantal problemen kunnen ontstaan bij het e-coachen. Het door 

hen benoemde probleem dat de meeste bevestiging krijgt onder responderende coaches en e-coaches is 

het feit dat cliënten vaak een te hoge verwachting hebben van hoe snel het feitelijke coachproces kan 

aanvangen. Er moet iets in de e-coach applicatie geïmplementeerd worden om dit te voorkomen. Er 

bestaan nog twee andere door Ribbers en Waringa (2012) benoemde problemen die bevestiging krijgen bij 

de helft van de responderende coaches en e-coaches. Het eerste probleem is dat cliënten laten blijken dat 

zij vaak zaten te wachten op een respons. Het tweede probleem is dat er tijdens het mailcontact sneller 

misinterpretaties ontstaan en dingen soms onduidelijk verwoord zijn.

Om zo goed mogelijke hulpverlening te bieden, geven responderende coaches en e-coaches (Bijlage II.) aan 

dat zij moeten weten welk financieel doel de ondernemer zichzelf stelt. Maar ook geven zij aan vooral te 

werken met de informatie die een cliënt wil geven en dat de informatie die eventueel nog nodig is, gewoon 

aan cliënt gevraagd kan worden. Er hoeft binnen de applicatie dus geen extra mogelijkheid te worden 

opgenomen waar extra informatie van de cliënt naar voren komt buiten de persoonlijke gegevens, de 

onderdelen van het ondernemingsplan en de informatie die nodig is omtrent het coachtraject.

In een enquête (Bijlage II.) geven responderende coaches en e-coaches aan vooral een voorkeur te hebben 

voor een mailprogramma en een telefoonverbinding om met de cliënt te communiceren.
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Concurrentie

Ondanks dat er op het internet zeer veel informatie te vinden is over ondernemingsplannen en hoe deze te 

schrijven, zijn er op het internet slechts een klein aantal digitale oplossingen te vinden om concreet een 

ondernemingsplan uit te werken. Zo zijn er bijvoorbeeld e-learning cursussen over het schrijven van een 

ondernemingsplan (Qredits, n.d.), de mogelijkheid om het schrijven van het plan voor veel geld uitbesteden

aan een bedrijf (Ondernemingsplannenfabriek.nl, n.d.) of het gebruik van software waarin het 

ondernemingsplan kan worden uitgewerkt (Easystart.nl, n.d.). Daarnaast bieden banken zoals ABN Amro 

(n.d.), ING Bank (n.d.) en de Rabobank (n.d.) incomplete mogelijkheden aan om het ondernemingsplan uit 

te werken.

Het probleem met de toepassingen van de genoemde concurrenten is dat de oplossingen die zij aanbieden 

vaak matig zijn als gevolg van een slechte of zelfs ontbrekende informatievoorziening. Er is vaak geen uitleg 

beschikbaar bij onderdelen binnen het ondernemingsplan over allerlei fiscale, economische of anderszins 

belangrijke aspecten. Gebruikers worden dan ook vaak gedwongen om inhoudelijke informatie elders te 

zoeken, wat redelijk veel tijd kan kosten, aangezien er behoorlijk wat informatie in een ondernemingsplan 

komt. Ook heeft de ondernemer in de meeste toepassingen van concurrenten geen vrijheid om zelf te 

bepalen hoe het ondernemingsplan er uit ziet en welke informatie of onderdelen aanwezig zijn. Zijn 

ondernemingsplan wordt dus nooit echt persoonlijk.

Tevens bieden deze oplossingen vaak geen mogelijkheid om een overzicht van de informatie in het 

ondernemingsplan te bekijken, zijn de mogelijkheden wat betreft printen of exporteren heel beperkt en 

wordt er vaak een zeer grote zelfredzaamheid verwacht van de ondernemer. Daarbij komt dat de bedrijven, 

behalve de banken, vaak veel geld vragen voor hun oplossing. Maar dan is er nog steeds geen spraken van 

de hulp van een coach of e-coach. Wat ook niet praktisch is, is het feit dat bij de meeste oplossingen er geen

mogelijkheid bestaat om het werken aan het ondernemingsplan te onderbreken. Bij de ABN Amro (n.d.) 

gebeurt het zelfs dat de website compleet wegvalt wanneer men enkele minuten niets

doet. Dit heeft als gevolg dat de reeds ingevoerde informatie allemaal weg is en de ondernemer helemaal 

opnieuw kan beginnen. Dit is een enorme tijdverspilling. Bij de Rabobank (n.d.) doen zich naast 

voorgenoemde problemen nog een opmerkelijk feit voor; aan het eind van het traject om een 

ondernemingsplan op te stellen, wordt aangegeven hoe ver men is met de voorbereiding van een 

ondernemingsplan. Echter worden er geen vervolgstappen voorgesteld en men kan gaan zoeken naar een 

mogelijkheid om het plan ergens op te slaan of uit te printen.

Dit zijn maar enkele voorbeelden van de miskleunen vanuit het oog van gebruiksvriendelijkheid, 

ondersteuning of zelfs simpele praktischheid die zich voordoen bij toepassingen van concurrenten om een 

ondernemingsplan uit te werken. Echter is er op het internet totaal niets te vinden wat ook maar enigszins 

lijkt op een applicatie om een ondernemingsplan uit te werken waarbij de ondersteuning van een e-coach 

een rol speelt. De opdrachtgever geeft ook aan dat een e-coach applicatie voor startende ondernemers nog 

niet bestaat.

Dit gegeven sterkt de overtuiging dat de te ontwikkelen e-coach applicatie niet alleen een compleet nieuw

concept is, maar ook een veel volledigere oplossing kan bieden voor startende ondernemers die zoeken 

naar een manier om een realistisch en haalbaar ondernemingsplan uit te werken.
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Op het internet is echter wel enige inspiratie te vinden wanneer wordt gekeken naar e-coach applicaties die 

voor andere doelen ingezet worden. Eén daarvan is Mijn GezondheidsPlatform (n.d.). In deze applicatie zijn 

tabbladen te vinden in het gedeelte Mijn Zorgdossier. Deze tabbladen zouden een voorbeeld kunnen 

vormen voor ondersteunende functies in een e-coach applicatie. In Mijn GezondheidsPlatform zijn enkele 

functies te zien die ook in een applicatie voor startende ondernemers zouden moeten terug komen. Deze 

zijn op een relatief handige en overzichtelijke manier verwerkt in de interface. Beweegcoach, een 

subonderdeel van Mijn GezondheidsPlatform (n.d.), geeft een mooi voorbeeld van hoe een startpagina voor

een e-coach applicatie voor startende ondernemers eruit zou kunnen zien.

Torque (n.d.), een andere e-coach applicatie, geeft, net als Beweegcoach, de inspiratie om de uit te voeren 

acties of taken, samen met ondersteunende functies te presenteren op een centraal scherm. De knop 

‘Library’ geeft de inspiratie om een bibliotheek toe te voegen in de e-coach applicatie voor startende 

ondernemers. Hier zouden startende ondernemers dan uitgebreidere informatie kunnen vinden over de 

onderwerpen die in het ondernemingsplan ter sprake komen of over de ondersteunende functies die een 

goede aanvulling kunnen vormen voor startende ondernemers zoals de toevoeging van een SWOT-analyse 

of een E-scan.

Andere e-coach applicaties zoals Rapasso (n.d.) en MyCoachConnect (n.d.) laten veel mogelijkheden zien op

het vlak van e-coaching en e-coach applicaties, maar deze mogelijkheden passen vaak niet in de visie van de

ontwerper of het verdienmodel van de opdrachtgever.
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Ontwerpcriteria

Belangrijke uitgangspunten

Het is belangrijk dat de applicatie gebruikersgericht is en niet van de techniek uitgaat. De benoemde 

voordelen van e-coaching moeten zo goed mogelijk worden uitgebuit en de applicatie als geheel moet zo 

gunstig mogelijk aansluiten bij de (realistische) prioriteiten van de gebruiker.

Een overzichtelijke en goed werkbare applicatie biedt structuur en gebruikersgemak en beperkt zich tot de 

belangrijkste nodige functies. Daarnaast wordt er per vraag en functie altijd een heldere en duidelijke uitleg 

aangeboden en heeft men altijd de mogelijkheid om zaken terug te zien die in eerdere stappen beschreven 

zijn. Tevens draagt de applicatie bij aan een de bewustwording van de startende ondernemer en leidt de 

applicatie deze door een persoonlijk proces, waarbij de gebruiker al lerend, stap voor stap, naar zijn eigen 

ondernemingsplan leidt. De e-coach applicatie moet de gebruiker de controle geven over het eigen proces, 

maar zodanig dat de e-coach zo goed mogelijke begeleiding kan bieden.

Ondernemingsplan

Het ondernemingsplan vormt de kern van de applicatie en daarom zijn alle vragen en onderdelen in het 

ondernemingsplan zodanig verwerkt dat zij overzichtelijk en structureel kunnen worden doorlopen, op een 

wijze waarop reeds ingevoerde informatie makkelijk kan worden teruggevonden. Bij elk onderdeel van het 

ondernemingsplan wordt duidelijke uitleg geboden en moet worden voorkomen dat de gebruiker vastloopt 

en niet meer verder kan. Er moet overzicht worden geboden op het plan als geheel en er moet een functie 

aanwezig zijn die de mogelijkheid biedt om onderdelen aan het plan toe te voegen of onderdelen weg te 

laten. Hiernaast is er een functie die de mogelijkheid biedt om(te selecteren) onderdelen van het 

ondernemingsplan samen te voegen in een overzicht en eventueel te printen.

Ondersteunende functies

Doordat de applicatie zich moet beperken tot de belangrijkste functies, is er een goed afgewogen keuze 

gemaakt voor de ondersteunende functies die het meeste profijt op kunnen leveren voor de gebruiker. Een 

SWOT-analyse moet de startende ondernemer in staat stellen zijn kansen en valkuilen op de markt te 

vergelijken. Er moet ook een functie zijn die een inzicht biedt in zowel de persoonlijke als de 

bedrijfsdoelstellingen, die de gebruiker zelf kan toevoegen. De e-coach moet de mogelijkheid hebben om 

specifieke taken toe te wijzen aan een gebruiker. Andere functies die aanwezig moeten zijn betreffen het 

inzicht in de voorwaarden van de e-coach en de profielen van cliënt en coach.

Alle functies moeten zodanig geïmplementeerd zijn dat ze makkelijk te begrijpen zijn en voldoende uitleg 

bieden over de werking. De gebruiker moet zo makkelijk mogelijk gebruik kunnen maken van de functies. 

Toelichtingen bij functies moeten hier mede voor zorgen, alsook een makkelijke vindbaarheid van elke 

functie.
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Communicatie

Voor de communicatie met de e-coach kan het beste worden gekozen voor een zo gunstig mogelijke 

oplossing: Asynchroon, tekstueel (digitaal) contact en telefonisch contact. Niet alleen zijn dit de meest 

geprefereerde communicatiemogelijkheden onder responderende doelgroepen, ook wordt het beter 

gevonden (door de doelgroepen en experts in bronnen) om via meerdere kanalen contact mogelijk te 

maken.

Het schriftelijke, asynchrone contact via bijvoorbeeld een mailsysteem biedt verschillende voordelen. Zo 

kan men door het asynchrone contact onafhankelijk van tijd en plaats contact hebben met de coach. 

Daarnaast kunnen zowel gebruiker als coach door deze vorm van contact zaken beter overdenken, vragen 

en problemen makkelijker kenbaar maken en in een ongedwongen sfeer altijd ruggespraak voeren met 

derden. Ook kunnen zij in het mailsysteem altijd terugzien wat er in de conversaties besproken is.

Een mailsysteem biedt de mogelijkheid om een functie toe te voegen waarmee afbeeldingen en bestanden 

kunnen worden gedeeld, wat buiten de servers van de opdrachtgever om moet kunnen. Een zeer kleine 

toevoeging, een functie die inzicht biedt in de online aanwezigheid van de e-coach, kan veel helderheid 

scheppen en bijdragen aan meer comfort.

Privacy en beveiliging

De veiligheid moet zo gunstig mogelijk geregeld worden. Het gegevensverkeer moet goed beveiligd zijn en 

de applicatie moet zijn voorzien van een Secure Sockets Layer (SSL). Tevens moet de server van de 

opdrachtgever waar de e-coach applicatie op draait en waar alle gegevens en date bewaard worden, goed 

beveiligd zijn. Om het account van de (startende) ondernemer binnen te komen, moet worden ingelogd met

een gebruikersnaam en wachtwoord welke de gebruiker zelf aan kan passen via zijn e-mailadres. Binnen de 

e-coach applicatie moet de gebruiker makkelijk inzicht krijgen in de algemene voorwaarden, 

privacyvoorwaarden en disclaimers van de e-coach en de opdrachtgever.

De e-coach

De e-coach moet een zo gunstig mogelijk ingerichte interface hebben die hem in staat stelt om elke cliënt zo

goed mogelijk te helpen. Hierbij moet voorkomen worden dat de e-coach verward raakt en cliënten door 

elkaar haalt. De e-coach moet zo prettig mogelijk kunnen werken. Daarom moet ook interface voor de 

e-coach zich beperken tot de belangrijkste functies en moet ook deze gericht zijn op 

gebruiksvriendelijkheid, overzicht en structuur. De e-coach moet een overzichtsfunctie of overzichtscherm 

hebben om alle gebruikers te kunnen overzien en snel te kunnen bepalen wie beoordelingen heeft 

aangevraagd.

Alle profielgegevens, berichten, gedeelde afbeeldingen en documenten, informatie in het 

ondernemingsplan, takenlijsten en andere gegevens per cliënt moeten voor de e-coach per cliënt 

beschikbaar zijn. De e-coach moet namelijk per specifieke cliënt een helder beeld kunnen hebben van de 

specifieke situatie. De e-coach moet per gebruiker makkelijk beoordelingen en feedback kunnen geven en 

overzichtelijk met elke afzonderlijke gebruiker kunnen communiceren.
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De e-coach moet kunnen beschikken over communicatiemiddelen die zijn gebaseerd op asynchrone 

communicatie. Dit zullen dezelfde mogelijkheden zijn als voor cliënten. Dit biedt de e-coach dezelfde 

voordelen als dit de cliënt biedt. De e-coach kan hier zaken terug zien en rustig overdenken wat zijn vraag of

antwoord zal zijn. Ook kan de e-coach eventueel ruggespraak voeren met collega’s. De e-coach kan binnen 

de e-coach applicatie aangeven of hij online beschikbaar is.

De applicatie moet zodanig ontworpen dat het niet is gekoppeld aan een bepaald coachmodel. De e-coach 

moet zelf kunnen bepalen volgens welk coachmodel hij wil werken doordat de applicatie niet als zodanig 

vormgegeven is dat hij vast zit aan bepaalde stappen, principes of ideeën.

Visie van de ontwerper

Vanuit de visie van de ontwerper wordt het succes van een (e-coach) applicatie bepaald door eenvoud, 

overzicht, functionaliteit, doelgerichtheid en gebruiksvriendelijkheid. Dit betekent dat een succesvolle 

applicatie in mijn visie niet ingewikkelder is dan nodig (eenvoud), een duidelijke en goed bruikbare interface

biedt (overzicht) en zich beperkt tot de belangrijkste nodige functies en mogelijkheden (functionaliteit).

Daarnaast moet naar de mening van de ontwerper een goede e-coach applicatie zodanig in elkaar zitten dat

een gebruiker effectief naar een einddoel kan werken (doelgerichtheid) en moet alles binnen de applicatie 

zo goed mogelijk bruikbaar zijn voor en gericht zijn op de gebruiker (gebruiksvriendelijkheid).

Daarnaast moet elke functie en mogelijk eveneens zo eenvoudig, overzichtelijk, functioneel, doelgericht en 

gebruiksvriendelijk mogelijk zijn. Dit zijn sleutelwoorden in de visie van de ontwerper die steeds zijn 

toegepast bij het ontwikkelen van applicatie, interfaces en interactie.

Echter vindt de ontwerper ook dat een deel van het succes ook bepaald wordt doordat de applicatie zo 

nauw mogelijk aansluit op de wensen, meningen en belangen van de doelgroepen, voor zover dit de 

functionaliteit, de gebruiksvriendelijkheid en het succes van de applicatie ten goede komt. Zoals 

responderende potentiële startende ondernemers aangaven, vinden zij het bijvoorbeeld belangrijk dat de 

applicatie zich beperkt tot de belangrijkste nodige functies. Als dit zo gunstig mogelijk gebeurt, is dit aspect 

van de applicatie succesvol in de ogen van de ontwerper. Zodoende kan elk aspect van de applicatie 

verbeterd worden tot er een geheel ontstaat van functies en onderdelen dat het geheel tot een succesvolle 

e-coach applicatie maakt.
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Concept

Webapplicatie

Een e-coach applicatie waarin startende ondernemers hun ondernemingsplan uit kunnen werken moet 

natuurlijk een webapplicatie zijn, aangezien het e-coachen uit gaat van digitale communicatie.

De webapplicatie zou kunnen worden aangevuld met een mobiele applicatie waarmee zaken die in het 

ondernemingsplan beschreven worden kunnen worden doorgelezen.

Introductie en bewustwording

Wanneer de gebruiker voor het eerst met de e-coach applicatie in aanraking komt, behoeft dit een 

introductie en uitleg. In de introductie wordt de gebruiker geïnformeerd over drie belangrijke onderwerpen;

de werking van de applicatie, het voordelen van e-coaching en het bewustzijn omtrent het 

ondernemerschap. Ten eerste is het belangrijk dat de gebruiker een beeld krijgt van de werking en het doel 

van de applicatie. Daartoe wordt op een visuele en effectieve manier een tipje van de sluier opgelicht en de 

gebruiker een beeld van de mogelijkheden en de werking van de e-coach applicatie geboden. Ten tweede 

wordt het gebruik van de e-coach applicatie aangemoedigd door onder andere de voordelen van e-coaching

en de e-coach applicatie op een rij te zetten. Dit moet de gebruiker ertoe aanzetten om de e-coach 

applicatie daadwerkelijk te gaan gebruiken.

Het derde onderwerp dat binnen introductie aan bod komt is ook belangrijk. De gebruiker moet namelijk 

bewust worden gemaakt van de belangrijke stap die wordt gemaakt met het beginnen van een bedrijf en 

wat het belang van een goed ondernemingsplan is. De gebruiker moet begrijpen dat wat het is om een 

ondernemer te zijn en wat dit voor hem zal betekenen. De gebruiker moet namelijk het gevoel hebben dat 

hij werkt aan iets wat belangrijk is voor hem. In de e-coach applicatie zelf zal worden voort gebouwd aan de 

bewustwording door functies aan te bieden waarin de gebruiker een doelen kan uitwerken. Ook zal de 

e-coach specifieke taken aan de gebruiker toe kunnen wijzen. Dit draagt ook bij aan een effectiever proces.

Een volgende belangrijke stap is om de gebruiker de mogelijkheid te geven een gebruikersprofiel aan te 

maken. Bij het opbouwen van bewustzijn hoort ook zelfkennis. Een mogelijkheid is de implementatie van 

een E-scan. De E-scan biedt een goed inzicht in de sterke en zwakke kanten van de gebruiker en zijn 

persoonlijke ondernemersprofiel.

Een laatste stap in de introductie van een nieuwe gebruiker zou kunnen zijn om de mogelijkheid te bieden 

om een keuze te maken voor het wel of niet toevoegen van specifieke onderdelen van het 

ondernemingsplan. De intentie van de opdrachtgever is onder andere om het voor gebruikers mogelijk te 

maken een zo minimaal mogelijk ondernemingsplan uit te werken. Lang niet elke ondernemer heeft 

namelijk alle dingen nodig die in een ondernemingsplan zouden kunnen staan. Bijvoorbeeld onderdelen 

met betrekking op personeel, bedrijfswagen of andere specifieke onderwerpen zouden kunnen worden 

uitgesloten. Dit zorgt ervoor dat een gebruiker alleen tijd besteed aan hetgeen wat er voor hem/ haar toe 

doet.
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Informatievoorziening 

Om de gebruiker te laten begrijpen wat er precies gevraagd wordt, moeten bij vragen en onderdelen in het 

ondernemingsplan toelichtingen beschikbaar zijn. Deze ondersteunen niet alleen het begrip van vragen en 

onderdelen rondom het uitwerken van een ondernemingsplan, maar ook de algemene kennis als 

ondernemer. Het vormt dus een tegelijk een geïmplementeerd leerproces.

Bij elke vraag moet er ook de mogelijk zijn om een conversatie aan te gaan met de e-coach. Dit betekent dat

men elkaar korte berichten kan sturen omtrent een specifiek onderwerp. Deze conversatiefunctie biedt een 

goede mogelijkheid voor de e-coach om feedback te leveren op ingevulde vragen. De e-coach kan hier ook 

antwoord geven op vragen die bij de gebruiker opkomen omtrent een specifiek onderwerp.

De e-coach moet binnen de applicatie ook de mogelijkheid hebben om vragen of onderdelen te beoordelen.

Een gebruiker kan beoordelingen aanvragen en de e-coach krijgt hier een melding van. De cliënt ontvangt 

op zijn beurt weer een melding wanneer een vraag of onderdeel beoordeeld is of wanneer feedback 

gegeven is.

Aan de applicatie worden ook functies toegevoegd waarmee de gebruiker doelen op kan stellen, alsook een 

functie waarmee de e-coach de gebruiker specifieke taken kan geven. Deze functies helpen de gebruiker om

een doelgerichter proces te volgen. Dit biedt ook de kans om de bewustwording van de gebruiker verder te 

ontwikkelen.

Om de gebruiker tijdens het werken met de e-coach applicatie te ondersteunen in zijn ontwikkeling is 

binnen de applicatie de uitkomst van de E-scan vindbaar voor zowel e-coach als cliënt. De uitslag van de E-

scan kan de e-coach extra handvatten bieden om de gebruiker te begeleiden.

Zoals gezegd kan een cliënt een gebruikersprofiel aanmaken. Dit is natuurlijk zichtbaar voor de e-coach en 

biedt extra informatie die voor de e-coach nuttig is om hulp te bieden. De cliënt moet echter ook de 

mogelijkheid hebben een profiel van de e-coach te kunnen bekijken. Hier kan de cliënt zich een beeld 

vormen van degene die hen begeleidt. Dit is vrij belangrijk, omdat de e-coach als het ware een 

vertrouwenspersoon wordt voor de cliënt.

In de e-coach applicatie moeten mogelijkheden beschikbaar zijn waar de cliënt andere informatie over de e-

coach kan vinden met betrekking tot het proces. Zo valt te denken aan werktijden van de e-coach, het feit 

of de e-coach op een bepaald moment online of offline is en de algemene voorwaarden, 

privacyvoorwaarden en disclaimers.
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Communicatie

Om de voordelen van e-coaching uit te buiten, is de communicatie binnen de e-coach applicatie gebaseerd 

op asynchrone berichten. Dit kan zich uiten in mailverkeer of bijvoorbeeld een conversatiefunctie.

De vele vragen die in een ondernemingsplan voorkomen zijn niet voor iedereen even begrijpbaar. Het is 

daarom belangrijk dat er vragen gesteld kunnen worden aan de e-coach. En de e-coach moet feedback 

kunnen geven op ingevulde vragen in het plan of antwoord kunnen geven op vragen gesteld door de cliënt.

Echter, wanneer hiervoor gebruik zou worden gemaakt van een normaal mailsysteem, is de kans enorm 

groot dat zowel cliënt als e-coach verzanden in een wanordelijke berg mails die elk op een ander onderwerp

betrekking hebben. Er moet daarom een oplossing aanwezig zijn per vraag of onderdeel van het 

ondernemingsplan waar met betrekking op een specifiek onderwerp vragen gesteld en feedback gegeven 

kunnen worden. Deze oplossing moet de mogelijkheid bieden om voorgaande berichten terug te kunnen 

zien.

Aangezien het doel van de e-coach applicatie is dat er begeleiding wordt gegeven door een e-coach, moet 

er een functie aanwezig zijn waarmee de cliënt een beoordeling aan kan vragen voor bepaald onderdeel. 

De e-coach moet, als reactie hierop, aan kunnen geven of een bepaalde vraag of onderdeel afdoende 

beantwoord is of aandachtspunten heeft. Aansluitend op de conversaties die per specifiek onderwerp 

kunnen ontstaan en het feit dat er beoordelingen aangevraagd en gegeven kunnen worden, moeten er 

functies aanwezig zijn die het mogelijk maken voor zowel cliënt als e-coach om overzicht te houden op de 

stroom berichten en (aangevraagde) beoordelingen.

Om het proces zo effectief mogelijk te houden, zouden beiden vanuit deze functie doorgestuurd moeten 

kunnen worden naar het onderdeel waar een bericht of beoordeling betrekking op heeft. Er moet binnen 

de e-coach applicatie ook de mogelijkheid zijn om buiten het ondernemingsplan zelf te kunnen 

communiceren. Dit kan telefonisch, maar ook met asynchrone berichten. Het telefoonnummer van de 

e-coach moet vindbaar zijn binnen de applicatie. En er moet een functie aanwezig zijn waarmee e-coach 

en cliënt elkaar berichten kunnen sturen over bijvoorbeeld de intake, het financiële aspect en dergelijke.

Om de servers van de opdrachtgever te ontlasten, heeft deze de wens om het delen van afbeeldingen en 

bestanden mogelijk te maken buiten deze servers om. Er moet daarom een oplossing aanwezig zijn die het 

mogelijk maakt om afbeeldingen te delen, zonder dat dit een last is voor de servers van de opdrachtgever.

Het is voor gebruikers belangrijk om inzicht te hebben in de online aanwezigheid en de werktijden van de 

e-coach. Hiertoe kan een kleine functie worden toegevoegd aan de e-coach applicatie. Ook zou binnen een 

oogopslag te zien moeten zijn of de e-coach online of offline is. Voor de e-coach zou een dergelijke functie 

ook mogelijk kunnen zijn met betrekking tot de cliënt.
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Het ondernemingsplan

Om de gebruiker de mogelijkheid te bieden om overzicht te houden op de vele mogelijk aanwezige 

onderdelen in het ondernemingsplan, moet een functie worden toegevoegd die alle onderdelen in een 

overzicht toont. Het is mogelijk om de mogelijkheid te bieden om via deze functie ook te kunnen navigeren 

binnen het ondernemingsplan. Er wordt hiernaast een functie toegevoegd die overzicht biedt op de 

belangrijkste informatie, het minimale ondernemingsplan. Dit kan een dashboard zijn wat als het ware een 

overzicht en samenvatting vormt. Het dashboard kan de e-coach helpen om de haalbaarheid van een 

ondernemingsplan in te schatten.

De gebruiker moet de mogelijkheid hebben om vanuit een overzichtsfunctie naar verschillende onderdelen 

binnen het ondernemingsplan te navigeren. Dit maakt het werken veel effectiever. De gebruiker moet de 

visuele weergave van de informatie in de overzichtsfunctie aan kunnen passen.

In de introductie wordt weliswaar de mogelijkheid geboden om te bepalen welke onderdelen aanwezig zijn 

in het ondernemingsplan. De gebruiker moet echter de mogelijkheid hebben om tijdens het werken aan het

ondernemingsplan alsnog bepaalde onderdelen toe te voegen of weg te laten. Hiertoe moet een functie 

aanwezig zijn die de gebruiker inzicht biedt in de reeds aanwezige onderdelen in het ondernemingsplan. 

De gebruiker moet hier ook specifieke onderdelen weg kunnen laten of toe kunnen voegen aan het 

ondernemingsplan. 

De gebruiker moet binnen de e-coach applicatie de mogelijkheid hebben om zijn ondernemingsplan uit te 

printen of als bestand op te slaan. Hiertoe moet een functie worden toegevoegd die de gebruiker deze 

mogelijkheid geeft. Het zou mogelijk moeten zijn om een selectie van specifieke onderdelen te maken welke

geprint of als bestand geëxporteerd moeten worden. Ook zou de mogelijkheid aanwezig moeten zijn om te 

exporteren naar verschillende bestandsformaten.

De gebruiker moet duidelijkheid kunnen krijgen over de werking van een functie of over hetgeen dat wordt 

gevraagd bij een vraag of onderdeel binnen het ondernemingsplan. Daartoe moet er bij elke vraag of 

onderdeel een toelichting kunnen worden opgeroepen.

Als onderdeel van het verdienmodel van de opdrachtgever moeten er binnen de e-coach applicatie 

advertenties zijn te vinden van de aangesloten experts. Deze advertenties zijn verwerkt in de nabijheid van 

vragen of onderdelen waar de betreffende experts op van toepassing zijn. Deze advertenties moeten de 

gebruiker in staat stellen contact op te nemen met de betreffende experts.
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Privacy en beveiliging

Om de privacy van de gebruiker te beschermen moet beveiligd informatieverkeer mogelijk worden 

gemaakt. Privacyvoorwaarden, algemene voorwaarden en disclaimers van de e-coach moeten makkelijk 

vindbaar zijn en uitsluitsel geven bij bepaalde omstandigheden. Ook moet de applicatie, of beter gezegd, 

het profiel van een gebruiker, beveiligd zijn met een wachtwoord. Daartoe moet een functie worden 

toegevoegd die het mogelijk maakt om in of uit te loggen.

E-coachzijde van de applicatie

Voor de e-coach is het belangrijk om overzicht te kunnen houden tussen verschillende cliënten. Hiertoe zou 

de e-coach op zijn scherm een overzichtsfunctie op moeten kunnen roepen die het mogelijk maakt een 

overzicht van alle cliënten te zien. Deze functie moet de mogelijkheid bieden om verschillende cliënten te 

onderscheiden, maar het ook mogelijk maken om te zien welke cliënten berichten hebben gestuurd of 

beoordelingen hebben gevraagd. Deze functie moet het dan ook mogelijk maken om te kunnen navigeren 

naar de betreffende ontvangen berichten of beoordelingsaanvragen. Wanneer deze mogelijkheden 

samenkomen in één functie is het voor de e-coach mogelijk om overzicht te houden over zijn cliënten, maar

ook over de communicatie met elke cliënt specifiek.

Wanneer de e-coach op het totaaloverzicht van een specifieke cliënt is, moet hij ook overzicht kunnen 

houden in de verschillende berichten of beoordelingsaanvragen van deze specifieke cliënt. Hiertoe zal een 

functie worden toegevoegd die de mogelijkheid biedt om de overzicht te houden over de ontvangen 

berichten en ontvangen beoordelingsaanvragen. Vanuit deze functie zal de e-coach door moeten kunnen 

klikken naar de betreffende onderdelen waar berichten of beoordelingsaanvragen op van toepassing zijn.

De e-coach moet, om gebruikers te kunnen begeleiden, inzicht kunnen vergaren in de informatie die zijn 

cliënten in hebben gevoerd bij vragen en onderdelen. Daartoe heeft de e-coach de mogelijkheid om het 

ondernemingsplan als van een cliënt in te zien. De e-coach moet echter ook een overzichtsfunctie hebben 

welke hem een overzicht biedt over het volledige minimale ondernemingsplan.

De e-coach moet feedback kunnen geven aan gebruikers. Hiervoor moet de e-coach beschikking hebben 

over een functie. De e-coach moet aan een gebruiker kunnen communiceren welke vragen of onderdelen 

als goed zijn beoordeeld en welke vragen of onderdelen nog aanpassing behoeven. De e-coach moet 

daarom ook aan kunnen geven of specifieke onderdelen of vragen afdoende zijn beantwoord of anders 

aandachtspunten bevatten.

De e-coach moet de mogelijkheid hebben om met de gebruiker of cliënt te kunnen communiceren buiten 

het ondernemingsplan om. Hiertoe moet er voor de e-coach een functie beschikbaar zijn.

Omdat de gebruiker inzicht nodig heeft in een aantal zaken die op de e-coach van toepassing zijn, moet de 

e-coach deze informatie in kunnen voeren. De e-coach moet dan ook over mogelijkheden beschikken om 

een profiel aan te maken, zijn werktijden kenbaar te maken, aan te geven of hij wel of niet online is en wat 

de algemene voorwaarden, privacyvoorwaarden en disclaimers zijn.
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Persona’s en userflow 

De gebruikersgerichtheid van de e-coach applicatie is zeer belangrijk. Een e-coach applicatie voor startende 

ondernemers is namelijk een applicatie die door zeer verschillende gebruikers met uiteenlopende 

verwachtingen en doelen gebruikt zal worden. Ook zijn er noemenswaardige verschillen in kennis, ervaring 

met ondernemingsplannen en prioriteiten. Dit geldt ook voor de verschillende e-coaches die aan de andere 

kant van de applicatie zitten. Zij moeten natuurlijk overzicht kunnen houden op de verschillende cliënten, 

alle vragen die zij stellen en alle aanvragen voor beoordelingen die zij indienen.

Hieronder zijn twee persona’s van (startende) ondernemers, welke als het ware “scenario’s” vormen waar 

de e-coach applicatie een oplossing voor moet kunnen bieden. Persona Nadia zal worden aangehaald om 

het ontwerp, de gemaakt ontwerpkeuzes en het uiteindelijke prototype beter begrijpbaar te maken.
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De keuze voor persona Nadia is gemaakt omdat zij de persona is die geen ervaring heeft met 

ondernemingsplannen, wat in feite een grote valkuil zou kunnen zijn voor een gebruiker.

Zoals gezegd zijn er ook e-coaches die aan de andere kant van de e-coach applicatie zitten. Zij zijn degenen 

die (startende) ondernemers begeleiden, hun vragen beantwoorden en feedback geven op in het 

ondernemingsplan ingevoerde informatie. De e-coach moet uiteindelijk bepalen of een opgesteld 

ondernemingsplan haalbaar en realistisch is en een ‘Go’ of ‘No Go’ geven.

Hieronder zijn twee persona’s te zien van e-coaches. Persona Joost van Schouw zal als e-coach als voorbeeld

worden aangehaald om het ontwerp, de gemaakte ontwerpkeuzes en het prototype toe te lichten voor 

zover dit betrekking heeft op de e-coach binnen de e-coach applicatie. Hiervoor is gekozen omdat Joost 

iemand van de oude garde is. Hij is traditioneler en maakt de overstap naar digitaal werken terwijl hij niet 

erg handig is met computers. Terwijl de bedoeling is dat de e-coach applicatie zo veel mogelijk 

gebruiksvriendelijk is.
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Overzicht functies en userflow

Naar aanleiding van de criteria die uit het onderzoek zijn voortgekomen, is een overzicht gemaakt van de 

functies die nodig zullen zijn in de e-coach applicatie voor een startende ondernemer. Sommige functies zijn

ook binnen de e-coach applicatie gegroepeerd omdat er een bepaalde samenhang is tussen deze functies.

Omdat een nieuwe gebruiker niet alleen een gebruikersprofiel aan moeten kunnen maken, maar ook 

geïnformeerd dient te worden over de mogelijkheden, voordelen en werking, is een introductie een 

logische eerste stap richting van de e-coach applicatie zelf. Vanuit het Ondernemingsplan moeten diverse 

functies binnen de e-coach applicatie bereikbaar zijn. Deze functies bieden alle nodige mogelijkheden om 

een gedegen ondernemingsplan uit te werken.

Een e-coach dient ook een aantal functies tot zijn beschikking te hebben welke voortkomen uit de criteria 

die uit het onderzoek zijn voortgekomen. Deze dienen de e-coach een overzichtelijke en handige basis te 

geven om meerdere cliënten effectief te kunnen begeleiden.

Het overzicht van functies heeft, samen met de persona’s, de basis gevormd voor een flowchart dat inzicht 

biedt in welke beslissingen die een gebruiker binnen de e-coach applicatie kan nemen. Zo kan er binnen de 

introductie worden besloten of hij of zij meer wil weten over de onderwerpen die in de introductie aan bod 

komen en of men direct een E-scan wil maken of niet. Na de beslissing om wel of niet onderdelen weg te 

laten uit het ondernemingsplan, belandt een gebruiker op het centrale scherm van de e-coach applicatie.

De gebruiker kan hier vele beslissingen maken, uiteenlopend van het willen weten of de e-coach online 

aanwezig is tot het willen zien van een overzicht van de onderdelen in het ondernemingsplan. Hier kan de 

gebruiker ertoe besluiten één van de nevenfuncties te gebruiken. Ook kan zij er onder andere toe besluiten 

een beoordeling aan te vragen, een toelichting in te zien, contact te leggen met de e-coach of een expert of 

om het Dashboard te bekijken.

27



28



Grafische vormgeving

Kleurgebruik binnen de e-coach applicatie

Tijdens het ontwerpen van de e-coach applicatie en het realiseren van een prototype is reeds in ruime mate

aan de grafische vormgeving van het product gewerkt. In overleg met de opdrachtgever is ervoor gekozen 

onder andere de kleuren te gebruiken die reeds in oudere versies van de e-coach applicatie gebruikt zijn.

Dit zijn een specifieke grijstint (HEX-kleurcode: #4C5767) en een oranje kleur (HEX-kleurcode: #F7941E). 

Deze kleuren zijn te zien in de iconen die zichtbaar zijn in de onderstaande figuur. Omdat de grijze kleur vrij 

donker is, is ervoor gekozen deze kleur slechts toe te passen op kleine elementen in de interface, zodat het 

geheel niet te donker zal zijn. De oranje tint is op dezelfde wijze ingezet om een overmaat aan oranje 

elementen en vlakken te voorkomen. Toch zijn beide kleuren consequent aanwezig in de interface om een 

professioneel uiterlijk te waarborgen.

Teksten en toelichtingen zijn zoveel mogelijk op witte of lichtgrijze achtergronden geplaatst voor een zo 

groot mogelijk contrast. Deze witte achtergronden zijn in ingezet binnen de tekstkaders van de mailbox en 

de conversatiefuncties binnen de applicatie.

Voor de balk bovenin het scherm is het donkergrijs gebruikt om enerzijds deze kleur nadrukkelijk aanwezig 

te laten zijn, maar anderzijds ook om een beter contrast te bieden voor het oranje. Het oranje wordt 

namelijk gebruikt om de knoppen te accentueren welke horen bij het onderdeel waar een gebruikers zich 

bevindt.

Het donkergrijs en oranje komen samen in een groot aantal iconen die op diverse plekken binnen de 

applicatie te vinden zijn. Het donkergrijs wordt ook gebruikt om knoppen te accentueren die horen bij het 

deel van een functie waar een gebruiker zich bevindt. Dit is te zien in de mailbox van de gebruiker en bij de 

keuze tussen een Minimaal Plan of een Traditioneel Plan binnen de functie Overzicht Plan.
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Iconen voor de communicatie

Omdat er tussen gebruikers en de e-coach nogal wat verschillende dingen gecommuniceerd worden, is het 

belangrijk dat er ook visueel een duidelijk onderscheid is tussen verschillende berichten of statussen.

Een blauwe envelop laat zien dat het om een mailbericht gaat terwijl een oranje envelop voor een bericht 

binnen een functie in de applicatie weergeeft.

Er is gekozen voor het toepassen van oranje voor de conversatieberichten omdat deze unieke oplossing een 

sterk onderscheidend punt is van de e-coach applicatie. De kleur oranje komt uit terug in de huisstijl van de 

opdrachtgever.

Een rood kruisje geeft aan dat er aandachtspunten te vinden zijn bij een onderdeel of vraag binnen het 

ondernemingsplan. Het rood is een kleur die algemeen wordt gebruikt om mensen te waarschuwen. Het 

duidt op gevaar en zegt “Oppassen!”.

Een groen icoon met een vinkje geeft aan dat een vraag of onderdeel binnen het ondernemingsplan 

afdoende beantwoord is volgens de e-coach. Het groen is een kleur die algemeen wordt gebruikt om aan te 

geven dat iets goed of veilig is. Het heeft een geruststellende en positieve betekenis.

Een blauw icoon met de ‘F’ van Feedback erin, geeft aan dat een vraag nog wacht op een beoordeling door 

de e-coach. Het blauw is gekozen om te refereren naar de e-coach, zoals in het icoon voor mailberichten 

wordt gedaan. Verder zijn er verschillende iconen ontworpen voor de knoppen in de menubalk en op het 

dashboard.
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Gebruikerstests

Om een beeld te scheppen van de mening die de personen binnen de doelgroepen hebben en om 

eventuele knelpunten aan het licht te brengen, zijn er gebruikerstests uitgevoerd onder enkele potentiële 

gebruikers en ondernemerscoaches. Hiervoor zijn drie potentiële gebruikers en één ondernemerscoach 

bevraagd.

Aan potentiële gebruikers is het prototype van de cliëntzijde voorgelegd. Hierbij is vanaf de introducerende 

website via de intake de volledige e-coach applicatie doorlopen. Tijdens het doorlopen van de e-coach 

applicatie zijn verschillende vragen gesteld die betrekking hebben op de belangrijkste aspecten van het 

ontwerp. De testpersonen hebben zo min mogelijk aanvullende uitleg ontvangen over het ontwerp 

inhoudelijk, maar zijn wel geïnformeerd over de context en het doel van het ontwerp en het doel van de 

test.

Gebruikerstest potentiële gebruikers

Op de vraag of het logisch is dat en hoe er op de introducerende website wordt gesproken over het 

ondernemerschap, de werking van de applicatie en de voordelen van e-coaching wordt steeds een positief 

antwoord gegeven. Wel wordt er opgemerkt dat de knop behorende bij de uitleg over de werking van de e-

coach applicatie de tekst “Hoe het werkt” zou moeten bevatten in plaats van de tekst “Werking e-coach 

applicatie”. Deze knop zou volgens één van de respondenten helemaal rechts moeten staan, omdat mensen

eerst de voordelen van e-coaching zouden moeten zien. Een andere respondent geeft aan dat er een 

activerende tekst aanwezig moet zijn op de website in de trant van “Maak een ondernemingsplan met de 

hulp van een e-coach!” Dit omdat mensen geneigd zijn om snel naar een andere website te gaan als ze niet 

vinden wat ze zoeken. Bezoekers moeten geactiveerd worden en hun aandacht moet getrokken worden om 

te zorgen dat zij weten dat ze gevonden hebben wat ze zoeken. Een andere respondent oppert het idee om 

de uitleg over ondernemerschap en de uitleg van de werking van de applicatie samen te voegen.

In de introductie van de e-coach applicatie, waarbij nieuwe gebruikers een profiel aan kunnen maken, wordt

door alle respondenten snel gezien dat de intake drie stappen beslaat. Daarnaast vindt men het ook heel 

makkelijk om gegevens in te voeren voor het gebruikersprofiel. De wijze waarop de E-scan is opgenomen in 

de intake; eerst een uitleg over wat de E-scan is en vervolgens de mogelijkheid deze te maken, wordt door 

alle respondenten als overzichtelijk en logisch ervaren.

Alle respondenten geven ook aan dat zij het fijn vinden om al tijdens de intake te kunnen bepalen welke 

onderdelen zij wel of niet nodig hebben in hun ondernemingsplan. Hier wordt echter wel opgemerkt dat de 

tekst die aangeeft dat deze onderdelen later alsnog kunnen worden toegevoegd/ weggelaten bovenaan 

moet staan. Hier zou ook iets meer toelichting bij moeten staan. Over dit onderdeel van de intake wordt wel

gezegd dat dit motiveert, omdat het laat zien dat er wordt meegedacht aangezien er belangrijke, concrete 

vragen worden gesteld.

Binnen de e-coach applicatie zelf, op het ondernemingsplan, zien alle respondenten duidelijk aan de knop 

dat men zich in het ondernemingsplan bevindt. Respondenten zien duidelijk de afwijkende knop 

‘Ondernemingsplan’ welke anders is dan de knoppen richting de profielen en het dashboard.
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Wanneer gevraagd wordt of men een toelichting kan vinden voor de functie ‘Mailbox’, kan men deze 

eenvoudig vinden. Na het lezen van deze toelichting geven alle respondenten aan dat de werking van deze 

functie volkomen helder is. Als gevraagd wordt of er onderdelen worden gemist aan de mailfunctie, geeft 

één respondent aan dat het fijn zou zijn als de mailfunctie ook gemaximaliseerd zou kunnen worden, zodat 

men in een groter scherm binnen de mailfunctie zou kunnen werken.

Als gevraagd wordt de toelichting bij de functie ‘Berichten/ beoordelingen’ te vinden, slagen alle 

respondenten hier moeiteloos in. Naar aanleiding van de toelichting wordt de werking/ bedoeling van de 

functie goed begrepen. Eén respondent geeft aan, in combinatie met het zien van het ondernemingsplan, 

direct al te zien wat de bedoeling van de functie is, zonder de toelichting te lezen. Alle respondenten slagen 

er dan ook feilloos in om het aandachtspunt bij de opgegeven vraag te vinden. Bij de vraag binnen het 

ondernemingsplan vinden alle respondenten snel de optie om een beoordeling aan te vragen en de 

toelichting bij de vraag wordt, mede dankzij het consequent gebruikte icoon hiervoor ook weer snel 

gevonden.

De functie ‘Overzicht Plan’ en de daarin aanwezige mogelijkheid om de inhoud van het ondernemingsplan 

te vinden, worden redelijk snel gevonden. Wanneer er wordt gevraagd om naar het Dashboard te gaan, 

hoeven de meeste respondenten niet eens te zoeken of na te denken. De toelichting op het Dashboard 

wordt even snel gevonden. Zo wordt ook heel snel begrepen hoe de visuele weergave van grafieken kan 

worden aangepast en hoe teksten leesbaar weergegeven kunnen worden.

Als respondenten wordt gevraag om naar het profiel van de e-coach te gaan, wordt er even snel gehandeld 

als bij de vraag om naar het dashboard gegaan. Ook weet iedere respondent feilloos te vertellen dat de e-

coach op maandag niet aanwezig is. Ten slotte worden de Algemene Voorwaarden en de mogelijkheden om 

het eigen profiel aan te passen zeer snel gevonden.

Er worden nog wel een aantal opmerkingen gegeven over de e-coach applicatie. Zo wordt er gezegd dat de 

knop om uit te loggen eigenlijk rechts zou moeten staan, omdat mensen dat gewend zouden zijn. Deze knop

zou ook in de nabijheid van de knop ‘Mijn Profiel’ moeten staan. Ook wordt er gezegd dat de titels per 

pagina in het ondernemingsplan (mede qua kleur) gelijk zouden moeten zijn aan de titels in de functie 

‘Overzicht Plan’. De kleur van deze titels zou ook in de functie ‘Berichten/ beoordelingen’ gelijk moeten zijn. 

Eén van de respondenten geeft dat de functie ‘Overzicht Plan’ altijd in beeld zou moeten zijn. Of in ieder 

geval iets waaraan men altijd kan zien waar men zich bevindt binnen het ondernemingsplan als geheel.

Ook wordt de vergelijking met een boek getrokken. De respondent benoemt de inhoudsopgave van een 

boek waar men alle aanwezig hoofdstukken ziet. De e-coach applicatie zou eigenlijk een overzichtspagina 

moeten bevatten waar de gebruiker zich kan oriënteren.
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Gebruikerstest ondernemerscoach

Er is met behulp van het gerealiseerde prototype voor de e-coachzijde ook een gebruikerstest uitgevoerd op

een ondernemerscoach van het UWV Breda. Hierbij is exact dezelfde werkwijze toegepast als bij de 

gebruikerstests bij potentiële gebruikers. De e-coach applicatie is dus in chronologische volgorde doorlopen 

terwijl er vragen werden gesteld omtrent belangrijke aspecten. Hierbij is gebruik gemaakt van het prototype

dat is ontwikkeld voor de e-coachzijde van de applicatie. Het overzicht van cliënten dat te zien is in het 

centrale scherm is handig opgebouwd volgens de respondent.

Op de vraag of er dingen anders zouden moeten wordt gereageerd met het antwoord dat er niets aan toe te

voegen is of anders zou moeten. De ‘Mailbox’ in het overzichtsgedeelte wordt compleet bevonden en de 

knoppen in de knoppenbalk bieden een goed inzicht in waar in de applicatie de e-coach zich bevindt.

Wanneer wordt gevraagd om naar het ondernemingsplan van de persona Nadia te gaan, wordt er 

probleemloos gehandeld en selecteert de ondernemerscoach zeer snel het juiste ‘record’ in het overzicht. 

De bedoeling van de functie ‘Mailbox’ op Nadia’s ondernemingsplan als klantspecifieke mailbox is duidelijk. 

De toelichting bij de functie ‘Berichten/beoordelingen’ wordt snel gevonden, evenals het ontvangen bericht 

bij het onderdeel “Marktontwikkeling”. Het is duidelijk waar geklikt moet worden om aan te geven dat er 

aandachtspunten zijn bij een vraag. Echter mogen de knoppen voor het geven van een beoordeling wel iets 

meer toelichting bevatten. De toelichting bij een vraag binnen het ondernemingsplan wordt ook snel 

gevonden door de ondernemerscoach.

In de functie ‘Overzicht Ondernemingsplan’ kan de respondent snel zien welke onderdelen Nadia heeft 

afgerond. De functie ‘Doelen’ en het Dashboard zijn ook snel gevonden. Het wijzigen van de visuele 

weergave is na het lezen van de toelichting op het Dashboard geen enkel probleem, evenals het vinden van 

Nadia’s profiel. De weg terug naar het Overzichtscherm is ook snel gevonden evenals het eigen profiel van 

de e-coach.
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Conclusie Gebruikerstests

Het grootste deel van de cliëntzijde van de e-coach applicatie incluis introductie en intake werkt volgens de 

potentiële gebruikers zeer overzichtelijk en logisch. Deze respondenten kunnen veel functies, 

mogelijkheden en informatie snel vinden. Bij de introductie op de website zijn er wel opmerkingen 

geplaatst omtrent de naam en positionering van de knop richting de uitleg over de werking van de 

applicatie. Ook zou op deze schermen een korte, maar krachtige tekst in beeld moeten verschijnen waaraan 

gebruikers direct zien dat het een e-coach applicatie betreft waarin zij met hulp van een e-coach een 

ondernemingsplan uit kunnen werken.

Bij de intake wordt aangegeven dat bij het bepalen van de aanwezigheid van onderdelen die wel of niet 

nodig worden geacht, de uitleg dat de aanwezigheid van onderdelen later aangepast kan worden bovenaan 

zou moeten staan. Hier zou ook iets meer toelichting bij moeten staan. Over de mailfunctie binnen de 

e-coach applicatie wordt aangegeven dat er de mogelijkheid zou moeten zijn om in een groter venster te 

kunnen werken.

De knop om uit te loggen zou volgens een enkele respondent rechts moeten staan samen met de knop 

‘Mijn Profiel’. Mensen zouden dat gewend zijn. De titels van onderdelen in het ondernemingsplan zelf en de

functie ‘Berichten/ beoordelingen’ zouden qua kleur en tekst exact gelijk moeten zijn aan de titels binnen 

de functie ‘Overzicht Plan’.

Bovengenoemde voorstellen zijn allen geïmplementeerd in de uitwerking van het ontwerp en het 

prototype. De samenvoeging van de uitleg over ondernemerschap en de werking van de applicatie op de 

introducerende website is niet geïmplementeerd, omdat in de visie van de ontwerper een samenvoeging 

voor verwarring kan zorgen en er te veel nieuwe informatie ineens wordt aangeboden. De toevoeging van 

een overzichtspagina van het ondernemingsplan is ook niet geïmplementeerd, omdat de functie ‘Overzicht 

Ondernemingsplan’ deze rol in feite vervuld en op de toegepaste wijze inzetbaar is als een overzicht dat 

altijd op te roepen is zonder dat er naar een nieuwe pagina hoeft te worden genavigeerd. Daarnaast vervult 

het dashboard ook een belangrijke functie bij het zorgen voor overzicht.

Wat de e-coachzijde van de applicatie betreft zit alles prima in elkaar volgens de bevraagde 

ondernemerscoach.

De werking en de inrichting worden zeer goed gevonden en er zijn geen noemenswaardige opmerkingen of 

voorstellen benoemd. Er is slechts één minpuntje aangegeven en dat betreft het gebrek aan toelichting bij 

de knoppen die een e-coach kan gebruiken om zijn beoordeling van een vraag aan te geven.

Hiertoe is een oplossing bedacht en geïmplementeerd in het prototype. De oplossing bestaat uit kleine 

popup’s met toelichting, welke verschijnen wanneer de cursor wordt geplaatst boven één van de iconen om

een beoordeling aan te geven.
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Conclusies en aanbevelingen 

Opdracht en opdrachtgever

De opdracht was om een e-coach applicatie te ontwikkelen die enerzijds de (startende) ondernemer een 

goede basis geeft om hij of zijn/ haar ondernemingsplan uit te werken en anderzijds de e-coach een goede 

mogelijkheid biedt om ondernemingsplannen te beoordelen op realisme en haalbaarheid. De e-coach moet

ook de mogelijkheid hebben om overzicht te houden over verschillende cliënten en de communicatie per 

specifieke cliënt. De nadruk van de opdracht lag op het ontwerpen en ontwikkelen van een zo goed 

mogelijke interactie. In mindere mate is er ook gewerkt aan de gebruikerservaring en de vormgeving. Na 

een specifieke vraag hierom is de vormgeving aangepast aan de stijl en het kleurgebruik van de 

opdrachtgever.

Vanuit de onderzoeksvraag/ probleemstelling is onderzoek gedaan naar het fenomeen e-coaching, de 

doelgroep (startende) ondernemers, de doelgroep (e-)coaches, het fenomeen ondernemingsplannen en de 

bestaande oplossingen van concurrenten.

Het onderzoek en het ontwerpen van de e-coach applicatie is uitgevoerd in opdracht van MKB Support. 

Mijn opdrachtgever en contactpersoon namens dit bedrijf was drs. Luc Vermeulen. MKB Support is een 

bedrijf dat zich bezighoudt met de begeleiding van (startende) ondernemers bij het ontwikkelen van hun 

ondernemingsplan en de opzet of voortzetting van bedrijven. De samenwerking tussen opdrachtgever en 

ontwerper is vanuit beiden kanten goed bevallen en heeft geleid tot een product waar zowel ontwerper als 

opdrachtgever tevreden over hij of zijn. De communicatie tussen de verschillende partijen is uiterst goed 

verlopen en er heeft slechts één klein misverstand bestaan omtrent het doorgeven van specifieke content.

Het wordt de opdrachtgever aangeraden om onderzoek uit te blijven voeren naar e-coaching en de 

mogelijkheden en ontwikkelingen op dit vlak. Gezien de technische ontwikkelingen en het ontstaan van 

nieuwe innovaties kunnen mogelijk nieuwe betere oplossingen naar voren komen welke een effectiever 

proces voor ondernemer en/ of e-coach mogelijk maken. Ook wordt het aangeraden om meer onderzoek te

doen naar de doelgroep startende ondernemers.

Aangezien dit een grote, maar ook zeer gevarieerde groep is, is het voor de ontwerper als individuele 

afstudeerder onmogelijk geweest om een professioneel onderzoek uit te voeren op een groep van 

duizenden respondenten. Aansluitend hierop kan er meer onderzoek worden gedaan naar de wensen van 

niet alleen deze doelgroep, maar ook die van (e-)coaches. Tevens is het mogelijk om meer onderzoek te 

doen naar het verbeteren van de zelfredzaamheid van (startende) ondernemers die gebruik maken van de 

e-coach applicatie. Voor de opdrachtgever kan de doorontwikkeling van een e-coach applicatie gebaseerd 

op de interactie en de gebruikerservaring leiden tot een succesvolle instap in de markt omtrent e-coaching 

voor (startende) ondernemers. Aangezien het concept de eerste in hij of zijn soort is, heeft de 

opdrachtgever hiermee een grote troef in handen. Dit kan leiden tot enerzijds een stevige marktpositie en 

anderzijds een unieke naamsbekendheid.
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Gebruiker: De startende ondernemer

De eerste doelgroep, (startende) ondernemers, is erg belangrijk geweest tijdens het onderzoek met 

betrekking tot een e-coach applicatie. Deze groep is gehoord door middel van enquêtes en heeft daarmee 

een belangrijke bijdrage geleverd aan het inzicht in de wensen, behoeften en verwachtingen van 

ondernemers.

Na realisatie van het prototype hij of zijn er gebruikerstesten uitgevoerd op deze groep, is er ook zeer 

nuttige input naar voren gekomen die voor een groot deel is verwerkt in de ontwerpen en het prototype.

Uit enquêtes is gebleken dat er redelijk veel overeenkomsten hij of zijn in de visies van verschillende 

gebruikers. Dit betreft zowel de verwachtingen die men heeft van een e-coach als de functies die men aan 

wenst te treffen in een e-coach applicatie. Er hij of zijn een aantal onderwerpen genoemd die mogelijk 

toegevoegd konden worden aan het prototype. Dit hij of zijn vaak uitzonderlijke ideeën. In een aantal van 

deze gevallen is besloten om over te gaan tot implementatie hiervan binnen de e-coach applicatie.

Voor deze doelgroep is er met de realisatie van een prototype van een e-coach applicatie voor (startende) 

ondernemers een soort mijlpaal bereikt. (Startende) ondernemers waren voorheen afhankelijk van allerlei 

vaak onpraktische concepten zoals te downloaden voorbeelden in Word-bestanden. Of online toepassingen 

van banken waarin een ondernemingsplan op een heel rechtlijnige wijze uit kan worden gewerkt terwijl 

ondersteuning of goede informatievoorziening gewoonweg afwezig hij of zijn.

(Startende) ondernemers kunnen nu gebruik maken van een puur op hen gerichte applicatie waarin hij of zij

hun ondernemingsplan uit kunnen werken. En niet zomaar een rechtlijnig standaardplan, maar een plan dat

specifiek op een individuele situatie is gericht doordat gebruikers zelf kunnen bepalen welke onderdelen in 

het ondernemingsplan aanwezig hij of zijn. Tevens is er een goede informatievoorziening welke ervoor zorgt

dat niet alleen functies, maar vooral de vragen in het ondernemingsplan goed begrepen worden. Daarbij 

komt dan ook nog eens de begeleiding die men kan krijgen van een e-coach en de aangesloten experts, 

waarbij met de e-coach op een effectieve wijze gecommuniceerd kan worden door de innovatieve 

toepassing van conversatiefuncties en een functie die overzicht biedt in de ontvangen berichten en 

beoordelingen.

Gebruikers kunnen nu op een effectieve wijze werken aan hun ondernemingsplan, terwijl ze dankzij de e-

coach (en de aangesloten experts) vrijwel gegarandeerd hij of zijn van een realistisch en haalbaar 

ondernemingsplan. Als wordt gezegd is dat één mediaoplossing niet alle problemen op kan lossen, is dat 

waar. Maar wanneer het ontwikkelde prototype wordt doorontwikkeld tot een werkelijke applicatie, is er 

een bijna omgekeerde wereld bereikt voor mensen die een realistisch en haalbaar ondernemingsplan 

wensen uit te werken, afgaande op de situatie voorheen. Er wordt wel aanbevolen om er niet van uit te 

gaan dat er een perfecte, optimale oplossing bestaat, aangezien de situatie van elke specifieke (startende) 

ondernemer uniek is.

Reeds onder het kopje ‘Opdracht en opdrachtgever’ is beschreven dat wordt aangeraden om meer 

onderzoek te doen naar de doelgroep (startende) ondernemers. Daar moet aan worden toegevoegd dat de 

opdrachtgever zeker de gebruikersgerichtheid en de gebruiksvriendelijkheid boven alles moet laten gaan bij 

het onderzoek naar mogelijke technische verbeteringen en de implementatie van toekomstige innovaties. 

Het is in de context van een e-coach applicatie voor ondernemers heel belangrijk dat niet wordt uitgegaan 

van de techniek.
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Een onderwerp dat door de opdrachtgever onderzocht moet worden is het verwijderen van het 

ondernemingsplan, het gebruikersprofiel en de E-scan. Het kan namelijk zo zijn dat een gebruiker even 

opnieuw wil beginnen met een ondernemingsplan, om welke reden ook. Hierbij moet wel rekening worden 

gehouden met het feit dat het gebruikersprofiel en de E-scan mogelijk niet moeten worden gewist, omdat 

deze anders opnieuw gemaakt zouden moeten worden. Dit zou leiden tot frustratie. Ook kan het zo zijn dat 

een gebruiker klaar is met het ondernemingsplan en het opgeslagen of geprint heeft. Zo’n gebruiker wil dan

niet dat zijn of haar gegevens op het internet rond blijven slingeren. De gebruiker moet daarom de 

mogelijkheid hebben het volledige account op te zeggen.

Daarnaast moet de opdrachtgever de mogelijkheid onderzoeken dat gebruikers hun profiel op non-actief 

kunnen zetten. Dit kunnen zij om welke reden dan ook willen. Het is aan te raden dat wanneer een profiel 

op non-actief staat, dat een gebruiker dan eens in de bijvoorbeeld twee maanden een mail krijgt met een 

herinnering aan het bestaan van hun profiel binnen de e-coach applicatie.

Met betrekking tot de vrijheid waarmee gebruikers met een uitgewerkt ondernemingsplan om kunnen 

gaan, wordt aanbevolen om de mogelijk aanwezig te laten blijven dat men kan printen, maar ook kan 

exporteren naar verschillende bestandsformaten zoals Word, PDF en JPEG.

Gebruiker: De e-coaches

In de vorm van mogelijke toekomstige e-coaches hij of zijn ondernemerscoaches bevraagd door middel van 

enquêtes. Hij of zij hebben hiermee nuttige informatie kunnen leveren die is meegenomen in de 

onderzoeksresultaten. Omdat deze groep aan de achterkant van de e-coach applicatie een zeer belangrijke 

aanvulling vormt op de e-coach applicatie, is deze doelgroep minstens even belangrijk gebleken als de 

gebruiker. Daarbij komt dan nog het feit dat e-coaches uiteindelijk ook een soort gebruiker hij of zijn, 

aangezien ook hij of zij op een gebruiksvriendelijke, effectieve en makkelijke wijze hun begeleidende rol 

moeten kunnen vervullen. Het belang van deze groep dient daarom zeker niet onderschat te worden.

Er is een gebruikerstest uitgevoerd op ondernemerscoaches. Hieruit is gebleken dat het ontwikkelde 

prototype van de e-coachzijde zeer goed in elkaar zou zitten en zelfs zeer aantrekkelijke punten heeft.

Er wordt aanbevolen om meer onderzoek te doen naar de wensen en behoeften van (e-)coaches, aangezien

het de ontwerper niet gelukt is een erg grote groep ondernemerscoaches te bevragen. Ondanks dit is, 

nogmaals, de informatie die tijdens het uitgevoerde onderzoek is gevonden erg nuttig geweest.

Tevens wordt er aanbevolen om met meerdere ondernemerscoaches in overleg te gaan over de informatie 

die wordt aangeboden ter toelichting van verschillende vragen in het ondernemingsplan. Hiernaast kan 

worden gekeken welke online bronnen een eventuele aanvulling kunnen vormen in deze toelichtingen.

Door de doorontwikkeling van het prototype in een werkelijke applicatie kunnen ondernemers in navolging 

van coaches in andere specialisaties nu ook online aan de slag. Voorheen bestond er nog geen e-coach 

applicatie voor startende ondernemers waarin ondernemerscoaches via de digitale weg ondersteuning 

boden.
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Technische realiseerbaarheid

Aangezien de e-coach applicatie een online toepassing betreft, zal de realisatie plaatsvinden door gebruik 

van webtechnieken en zal deze geplaatst worden op de webserver van de opdrachtgever. Door middel van 

een combinatie van HTML5, CSS3 en JavaScript-bibliotheken (zoals Jquery en eventueel Jquery Mobile) kan 

de voorkant van de e-coach applicatie zeker gerealiseerd worden. Voor de dataverwerking (en het omzetten

van cijfers naar grafieken op het Dashboard) kunnen PHP en SQL-databasetechniek worden toegepast.

Met de technologische ontwikkelen van de laatste jaren, past de e-coach applicatie als een online medium 

omonder begeleiding een ondernemingsplan uit te werken goed binnen de huidige situatie. Aansluitend op 

de toename van mobiele applicaties is het aan te raden om onderzoek te doen naar de behoefte aan een 

mobiele toepassing welke toegang biedt tot de e-coach applicatie.

Gezien de hoeveelheid informatie die als toelichting kan worden aangeboden bij vragen in het 

ondernemingsplan is het aan te raden om te kijken naar de ontwikkelingen op het vlak van e-learning, 

embedded ubiquitous learning, informal learning en eventueel mobile learning.

Concept

Voor het behouden van de vrijheid die gebruikers hebben in het bepalen van de inhoud van hun 

ondernemingsplan is de toepassing van functies hiervoor belangrijk. Omtrent het behouden van een 

effectieve workflow en communicatie met tussen e-coach en gebruiker is de toepassing belangrijk van de 

functie die inzicht biedt in de ontvangen berichten en (aangevraagde) ontvangen beoordelen. En hierbij 

zeker de mogelijkheid om vanuit deze functie te kunnen navigeren naar gekozen onderdelen in het 

ondernemingsplan.

Uiteindelijk is een groot deel van de functies die werden voorgesteld aan geënquêteerde potentiële 

startende ondernemers en mogelijk toekomstige e-coaches geïmplementeerd in het prototype van de e-

coach applicatie.

Er is door geënquêteerde potentiële startende ondernemers gesuggereerd om binnen de e-coach applicatie

communicatie met banken mogelijk te maken. Het wordt echter aangeraden dit niet te doen, aangezien 

banken enerzijds hoogstwaarschijnlijk geen personeel zal trainen en vrijmaken om in deze aparte 

communicatie te voorzien. Ten tweede hebben banken er geen belang bij om dit te doen omdat hij of zij ten

eerste uitgaan van de eigen faciliteiten voor ondernemers en ten tweede er waarschijnlijk geen winst valt te

behalen voor banken. Natuurlijk is het wel mogelijk om toch onderzoek te doen naar deze mogelijkheid.

Het is aan te raden dat de E-scan verwerkt wordt in de applicatie zoals dat in het gerealiseerde prototype 

gedaan is. Het alternatief maakt het voor gebruikers minder aantrekkelijk om de E-scan te maken, aangezien

dit dan op een externe website zou moeten gebeuren. Hier moet dan een (tweede) profiel worden 

aangemaakt naast het profiel binnen de e-coach applicatie, wat niet handig is en gebruikers ertoe kan 

bewegen de E-scan niet te gebruiken. Ook is een goede implementatie van de E-scan binnen de e-coach 

applicatie bevorderlijk voor het inzicht in de gegevens die uit de E-scan voortkomen, aangezien deze dan 

binnen de e-coach applicatie zelf zichtbaar hij of zijn voor zowel gebruiker als e-coach.
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Een belangrijke opmerking bij het concept moet worden geplaatst bij het feit dat er naast een e-coach ook 

aangesloten experts beschikbaar hij of zijn voor gebruikers. Tijdens de gebruikerstesten kwam aan het licht 

dat respondenten soms niet begrijpen waarom ze vragen over onderdelen in het ondernemingsplan aan 

een aangesloten expert zouden stellen. Ze verwachten namelijk dat ze elke vraag bij de e-coach kunnen 

leggen.

Er ontstaat dus een situatie waarin de gebruiker gaat twijfelen over degene aan wie een vraag gesteld moet 

worden. Het is zeer aan te raden om hier verder onderzoek naar te doen en te kijken naar mogelijke 

oplossingen om dit probleem weg te nemen.

Als wordt gekeken naar de toekomst van e-coaching, is het waarschijnlijk dat dit fenomeen nog een hoge 

vlucht zal nemen, aansluitend op de huidige technologische ontwikkelingen en de voortschrijdende 

digitalisering van de maatschappij. Dit is in feite een positief iets, aangezien e-coaching verschillende 

voordelen boven het traditionele coachen biedt. De verwachting is dat er een steeds duidelijke scheiding 

ontstaat tussen deze twee vormen van coachen omdat het traditionele coachen wel voordelen heeft voor 

mensen in specifieke situaties.

Toekomst van het prototype

Het prototype kan gerealiseerd worden met de toepassing van de ontworpen interactievormen en 

gebruikerservaring. Realisatie van de zichtbare elementen in de e-coach applicatie is mogelijk door de inzet 

van HTML5, CSS3 en JavaScript. Met behulp van PHP en SQL kunnen databases, de koppelingen met deze 

databases en het omzetten van data in visuele weergaven mogelijk gemaakt worden.

De toepassing van een informatieve, introducerende website, welke met HTML5, CSS3 en JavaScript 

gerealiseerd kan worden, voegt een sterke factor toe die drempelverlagend werkt voor nieuwe gebruikers.

De gerealiseerde e-coach applicatie kan eventueel eerst experimenteel worden ingezet om, bij gebruik door

een groter publiek, eventuele onopgemerkte knelpunten aan het licht te brengen. De verwachting is echter 

dat er geen knelpunten meer gevonden zullen worden en dat direct kan worden overgegaan tot effectief 

gebruik.

Het prototype zal kunnen worden ingezet om verder onderzoek te doen naar e-coach applicaties. Hierbij zal 

men zich niet hoeven te beperken tot de ondersteuning van (startende) ondernemers bij het uitwerken van 

ondernemingsplannen. Het is namelijk mogelijk dat er concepten kunnen ontstaan voor bijvoorbeeld 

didactische toepassingen in het onderwijs of voor e-coaching waarbij uitgebreide stappenplannen worden 

doorlopen of andere vormen met een grote hoeveelheid aan informatie en feedback op specifieke 

elementen.
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Bijlage I: Enquête Startende Ondernemers 

In deze bijlage zijn de inleidende tekst en de vragen te zien die zijn voorgelegd aan potentiële startende 

ondernemers. Bij elke vraag zijn de conclusies te vinden die uit de interpretatie van de antwoorden konden 

worden getrokken.

1. Waarom zou u wel of niet gebruik maken van e-coaching? 

De respondenten geven zowel argumenten voor als tegen het e-coachen. Redenen om juist wel in zee 

te gaan met een e-coach zijn bijvoorbeeld dat men van een coach altijd advies, tips en trucs kan 

verwachten en dat de e-coach dingen aan zou dragen waar de gebruiker normaal niet aan zou denken. 

Een andere reden om wel met e-coaching te beginnen is dat het opschrijven van dingen een respondent

makkelijker af gaat dan het uit te spreken. De manier van communiceren bij e-coaching biedt de 

mogelijkheid om dingen over te denken in plaats van direct te moeten reageren.

Een tegenargument van andere respondenten is dat het e-coachen te onpersoonlijk zou zijn. Een van de

respondenten geeft aan dat hij liever heeft dat mensen elkaar kunnen aankijken en elkaars lichaamstaal

kunnen lezen. Wel benoemt deze persoon het mogelijke voordeel van de indirecte communicatie via 

mail, waarbij men zaken kan overdenken. Al zou dit ook een nadeel kunnen zijn volgens de respondent, 

omdat men bij het praten meteen zichzelf kan verbeteren.

Er wordt door 9 van de 20 respondenten aangegeven dat zij wel gebruik zouden maken van e-coaching.

2. Gaat het schriftelijk omschrijven van problemen, vragen en dergelijke u makkelijker af dan 

wanneer u dit verbaal moet doen?

O Ja    O Nee

Er wordt 9 maal met ‘Ja’ en 11 maal met ‘Nee’ geantwoord door 20 respondenten. Dit geeft aan dat 9 uit 20

respondenten het wel het makkelijker vinden om problemen, vragen en dergelijke schriftelijk te 

omschrijven dat dit verbaal te moeten doen.

3. Worden uw gedachten beter gestructureerd als u problemen of vragen schriftelijk verwoord?

O Ja  O Nee

Er wordt 11 maal met ‘Ja’ en 9 maal met ‘Nee’ geantwoord door 20 respondenten. Dus 11 van de 20 

respondenten geeft aan dat zijn of haar gedachten beter gestructureerd worden wanneer zij problemen of 

vragen schriftelijk verwoorden.
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4. Geef aan of u onderstaande punten als een voordeel ziet; 

8x. 1. Er kan zowel direct contact als asynchroon contact (zoals bij mailen) zijn tussen coach en cliënt.

14x. 2. Schriftelijk contact biedt de mogelijkheid om verloop van gesprekken, feedback ed. terug te zien.

5x. 3. Het schriftelijk omschrijven van problemen en vragen gaat men vaak makkelijker dan wanneer dit 

verbaal moet gebeuren.

13x. 4. Men kan altijd en overal met het e-coachtraject bezig zijn, mits een computer en internet beschikbaar 

zijn.

8x. 5. Men kan bij e-coaching zelf bepalen wat de aandacht behoeft.

4x. 6. De e-coach kan zijn expertise aanwenden om tot de kern van een probleem te komen.

4x. 7. Door het regelmatige contact en de toename van kleine overwinningen ontstaat een hogere mate van 

betrokkenheid.

13x. 8. E-coaching scheelt tijd en geld omdat men reistijd en reiskosten uitspaart.

5x. 9. E-coaching is effectiever doordat meer doelen worden behaald in minder tijd en sneller tot de kern van 

de zaak kan komen.

8x. 10. E-coaching wordt ervaren als minder dwingend en bedreigend doordat mensen niet meteen voor het 

blok gezet worden en men zaken rustig kan overdenken.

9x. 11. Er is meer mogelijkheid tot ruggespraak. Men kan makkelijker met derden overleggen, wat het 

coachproces ten goede kan komen.

Hierboven is te zien hoe vaak een punt als een voordeel werd aangemerkt door 20 respondenten. Wanneer 

bijvoorbeeld voor Punt. 1 “8x.” staat, betekent dit dat 8 van de 20 respondenten punt 1. als een voordeel 

ziet.

Uit deze vraag kan geconcludeerd worden dat het vooral als een voordeel wordt gezien dat men zowel 

direct als asynchroon contact kan hebben en dat het schriftelijke contact de mogelijkheid biedt om 

informatie terug te zien. Andere veel erkende voordelen zijn het feit dat men altijd overal met het e-coach 

traject bezig kan zijn en dat men zelf kan bepalen wat de aandacht behoeft. Tevens wordt duidelijk erkend 

dat e-coaching tijd en geld kan schelen, dat e-coaching wordt ervaren als minder dwingend en bedreigend 

en dat er meer mogelijkheid is tot ruggespraak.

5. Zou u, nu u kennis heeft genomen van de voordelen van e-coaching, gebruik maken van 

ecoaching wanneer u een eigen onderneming zou willen starten? 

O Ja O Nee

Er wordt 12 maal met ‘Ja’ en 8 maal met ‘Nee’ geantwoord door 20 respondenten. Dit betekent dat 12 van 

de 20 respondenten aangeeft dat zij gebruik zouden maken van e-coaching bij het starten van een eigen 

onderneming, nu zij kennis hebben genomen van de voordelen van e-coaching.

Uit vraag 1. Van deze enquete bleek dat 9 van de 20 respondenten gebruik zou maken van e-coaching. Na 

het tot kennis nemen van de voordelen van e-coaching geven 12 van de 20 respondenten aan dat zij gebruik

zouden maken van e-coaching. Blijkbaar zit er dus een voordeel in het kenbaar maken van de voordelen van

e-coaching.
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6. Geef bij onderstaande mogelijkheden aan of u deze graag terug zou zien in een applicatie 

voor het opstellen van een ondernemingsplan.

10x. 1. Een functie met profielgegevens van cliënt om zichzelf kenbaar te maken.

10x. 2. Een functie met profielgegevens en pasfoto van de e-coach.

5x. 3. Functie met steeds nieuwe, inspirerende uitspraken voor de startende ondernemer.

15x. 4. Een functie waar de gebruiker sterktes, zwaktes, valkuilen en kansen uiteen kan zetten (SWOT-analyse).

14x. 5. Een overzicht van de onderdelen van het ondernemingsplan.

13x. 6. Een functie om bepaalde onderdelen weg te laten uit of toe te voegen aan het ondernemingsplan.

11x. 7. Een mogelijkheid tot planning binnen de applicatie.

6x. 8. Een takenlijst die de ondernemer zelf kan opstellen en bijhouden.

9x. 9. Een takenlijst samengesteld door de e-coach welke zichtbaar wordt voor de gecoachte ondernemer.

12x. 10. Een overzicht van doelstellingen die middels taken moeten worden bereikt.

8x. 11. Een kladblokfunctie waar men zelf dingen kan noteren en uitwerken.

14x. 12. Een functie om bestanden of afbeeldingen te delen met de e-coach.

9x. 13. Een overzicht met namen, adressen en webpagina’s van instanties die handig zijn voor de starter. (Denk aan Kamer 

van Koophandel, maar ook informatievoorziening voor een omgevingsonderzoek.) 

12x. 14. Een functie met informatie over subsidies, belastingen, patentaanvragen en andere overheidsgerelateerde zaken.

10x. 15. Duidelijke verklaring i.v.m. de privacy van de starter.

9x. 16. Duidelijkheid over de betrouwbaarheid van een gecertificeerde e-coach.

Hierboven is te zien hoe vaak de gegeven mogelijkheden werden aangevinkt door 20 respondenten. Het 

getal links geeft aan hoe vaak een mogelijkheid werd geselecteerd. Er kan worden geconcludeerd dat vooral

de toevoeging van functies als een SWOT-analyse, een functie om onderdelen toe te voegen of weg te laten 

uit het ondernemingsplan en een overzicht van onderdelen breed gesteund worden. Andere functies die 

veel worden onderschreven zijn functies met betrekking tot planning, doelen, het delen van bestanden, 

meer informatie en duidelijke privacyverklaringen. Er is amper ondersteuning voor de toevoeging van 

inspirerende uitspraken of een takenlijst vanuit de ondernemer zelf.
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7. Hoe belangrijk vindt u onderstaande mogelijkheden? 

1 = niet belangrijk, 2 = neutraal, 3 = belangrijk, 1 2 3

16x Applicatie beperkt zich tot belangrijkste nodige functies. O O O 

18x Duidelijke uitleg over onderdelen van het ondernemingsplan. O O O 

15x Inzicht in de online aanwezigheid van een e-coach. O O O 

16x De mogelijk om via verschillende mediums contact op te nemen met de coach. O O O 

19x Mogelijkheid om zaken terug te kijken die in eerdere stappen beschreven zijn. O O O 

16x Makkelijk (delen van) het ondernemingsplan in een overzicht kunnen samenvoegen. O O O 

8x Opvallende berichtgeving van ontvangen berichten van de e-coach. O O O 

5x Mogelijkheid om derden toegang te geven tot ondernemingsplan. O O O 

12x Mogelijkheid voor een coach of cliënt om afbeeldingen te delen en bestanden O O O 

Conclusie:

Veel van de mogelijkheden die voorgelegd zijn aan respondenten mogen rekenen op een brede 

ondersteuning voor de toepassing ervan. Veel van deze functies worden als belangrijk ervaren en relatief 

vaak zelfs als erg belangrijk. Twee van de mogelijkheden die aan respondenten waren voorgelegd, worden 

door respondenten niet gezien als belangrijk voor een e-coach applicatie voor startende ondernemers. Dit 

betreft de mogelijkheid van opvallende berichtgeving van ontvangen van de e-coach en de mogelijkheid om

derden toegang te geven tot het ondernemingsplan.

8. Welke mogelijkheden kunt u zelf nog bedenken welke nuttig kunnen zijn voor een startende 

ondernemer bij het opstellen van zijn of haar ondernemingsplan? 

Mogelijkheden die worden genoemd zijn onder andere het makkelijk door kunnen sturen van het 

ondernemingsplan aan een bank of een geldschieter, met de bank of geldschieter te kunnen 

communiceren en een functie die inzage biedt in rentes en bankzaken. Een persoon geeft aan dat het 

belangrijk is dat er ervaren krachten mee werken. Een andere mogelijkheid die wordt genoemd is om 

het ondernemingsplan te kunnen printen en verschillende voorbeelden en formats (per branche) 

beschikbaar te stellen. Daarnaast wordt gesproken over “een stukje bewustwording voor de starter.” 

Een andere mogelijkheid is een functie om een goede locatie voor een vestiging te bepalen. Wat ook 

wordt genoemd, is een plan met doelen die aangepast en teruggekeken kunnen worden en een 

feedback/ evaluatiefunctie waar de ondernemer verbeterpunten kan aanduiden.
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9. Geef aan in hoeverre onderstaande communicatiemogelijkheden uw voorkeur hebben bij de 

communicatie met een e-coach.

1. = totaal niet wenselijk, 2. = Niet wenselijk, 3. = Verdient voorkeur, 4. = Is het beste 1 2 3 4

Mail O O O O

chat O O O O

telefoon O O O O

videochat O O O O

online meeting O O O O

Conclusie:

Videochatten scoort het laagst met 8 respondenten die dit niet wenselijk vinden. Mailen en telefoon scoren 

relatief het hoogst wanneer wordt gekeken naar de verhouding voorkeur/ het beste tegenover niet 

wenselijk/ totaal niet wenselijk. Mailen komt uit de bus als het beste communicatiemiddel.

10. Vertel eens kort en bondig in uw eigen woorden wat u belangrijk vind aan een applicatie 

waar u uw ondernemingsplan uit zou werken.

Veel genoemde dingen die respondenten belangrijk vinden zijn dat een applicatie duidelijk en simpel moet zijn. De 

applicatie moet makkelijk te gebruiken zijn, overzicht bieden en er moet structuur in zitten. Er moet op een 

betrouwbare en veilige manier mee gewerkt kunnen worden. De gegevens moeten dus beveiligd zijn en de privacy 

moet gewaarborgd worden.

Diverse respondenten geven aan dat zij door als zijnde een reis door het proces van het maken van een 

ondernemingsplan willen worden geleid waarbij de applicatie duidelijkheid en vertrouwen biedt. De applicatie moet 

zodanig ontworpen zijn dat de gebruikers niet vastlopen en op een gestructureerde manier naar het einddoel kunnen 

werken. Hierbij moeten gebruikers doelstellingen aan kunnen geven en eventueel een prognose voor de toekomst aan 

kunnen geven en echt naar een vooropgesteld doel toe kunnen werken.

De respondenten willen dat zij uiteindelijk alles begrijpen wat nodig is om een ondernemingsplan op te stellen. Dit 

betreft zaken zoals: inhoud, papierwerk, vergunningen, verzekeringen etc. alles moet zodanig te regelen zijn dat er 

uiteindelijk een compleet en ordelijk ondernemingsplan uit voort kan komen. Tevens vinden de respondenten het 

belangrijk dat het plan realistisch en haalbaar is.

Wat betreft de e-coach vinden de respondenten het belangrijk dat er duidelijkheid is omtrent wat hij kan betekenen 

voor de startende ondernemer en dat het duidelijk is of en wanneer de e-coach online is.

De e-coach moet te vertrouwen zijn en er moet goed mee kunnen worden gecommuniceerd en gedeeld.
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11. Welke verwachtingen zou u hebben van een e-coach wanneer hij u zou ondersteunen bij het 

oprichten van een onderneming?

De respondenten geven aan dat zij van een e-coach verwachten dat hij een professional is en handelt vanuit zijn 

expertise. De e-coach moet volgens de respondenten ervaring hebben op het vlak van ondernemen, de valkuilen 

kennen en inzicht hebben in het bedrijfsleven met betrekking tot subsidies, de markt en natuurlijk het schrijven van 

een ondernemingsplan. De respondenten verwachten dus een e-coach die goed ingewerkt is als het neerkomt op 

ondernemingsplannen en het opzetten van een bedrijf.

Daarnaast verwachten respondenten een professionele houding en expertise van de e-coach op het gebied van 

coachen.

De e-coach moet tijd en moeite steken in de startende ondernemer en op een vriendelijke, eerlijke, motiverende en 

meedenkende wijze de gebruiker kunnen ondersteunen en in stappen naar zijn einddoel kunnen helpen. De e-coach 

moet tijd en moeite steken in de gebruiker en inzicht bieden in de valkuilen en capaciteiten van de startende 

ondernemer. De e-coach moet zijn expertise aanwenden om het beste uit de startende ondernemer te halen en door 

de eigen ervaringen, inzichten en vaardigheden in te zetten, de startende ondernemer helpen tot een vollediger 

ondernemingsplan te komen.
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Bijlage II: Enquête e-coaches

In deze bijlage zijn de inleidende tekst en de vragen te zien die zijn voorgelegd aan potentiële startende 

ondernemers. Bij elke vraag zijn de conclusies te vinden die uit de interpretatie van de antwoorden konden 

worden getrokken.

Ik doe een onderzoek naar het ontwikkelen van een optimale applicatie die startende ondernemers de mogelijkheid 

biedt om hun ondernemingsplan uit te werken. Binnen deze applicatie vormt een belangrijk aspect de toevoeging van 

E-coaching. E-coaching is een online vorm van coaching waarbij de cliënt, in dit geval de startende ondernemer, online 

wordt bijgestaan door een coach.

Doel van de applicatie is om een startende ondernemer zo effectief mogelijk zijn ondernemingsplan op te laten stellen 

en hem of haar de mogelijkheid te bieden bij vragen of problemen de e-coach te contacteren. Men kan ook 

(onderdelen van) het ondernemingsplan ter beoordeling voorleggen aan de e-coach.

Om een voor startende ondernemers optimale applicatie te ontwikkelen, is het belangrijk dat er uit wordt gegaan van 

de doelgroep. Dit heet gebruikersgericht ontwerpen. Omdat het om hierbij om e-coaching gaat, is de e-coach de 

andere zijde van het verhaal. Voor een e-coach moet de applicatie namelijk ook werken.

U zou mij zeer helpen als u de vragen in deze enquête wilt invullen.

Toelichting:

Anthony Grant onderscheid zes stappen voor het coachproces. Deze stappen zijn:

1. Uitgangspunten ofwel resultaten definiëren

2. Concrete doelen definiëren

3. Verhogen van motivatie door sterke punten vast te stellen en zelfvertrouwen te stimuleren

4. Vaststellen van de juiste hulpmiddelen en actieplannen opstellen

5. Monitoren en evalueren van het voortgangsproces

6. Feedback gebruiken om actieplannen aan te passen

1. Ben u het er mee eens dat bij het E-coachen de nadruk ligt op de stappen 3 en 4? Zo nee, 

waarom niet?

De helft van de respondenten geeft aan dat bij het e-coachen de nadruk inderdaad moet liggen op de derde

en vierde stap van de zes stappen van Anthony Grant. De nadruk ligt dan bij het verhogen van de motivatie 

door sterke punten vast te stellen en het zelfvertrouwen te stimuleren. Maar ook bij het vaststellen van de 

juiste hulpmiddelen en het opstellen van actieplannen.

Respondenten die aangeven dat zij vinden dat de nadruk niet moet liggen bij de derde en vierde stap van de

stappen van Anthony Grant, stellen dat dit afhankelijk is van het feit of een coachvraag meer praktisch 

gericht is of dat het een diepgaandere vraag is. Er wordt ook aangegeven dat bij e-coaching gewoon alle 

stappen van Anthony Grant moeten worden gebruikt.
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2. Wilt u bij de veronderstelde voordelen van E-coaching aangeven welke u ook als voordeel 

ziet voor cliënt of E-coach.

1. (2x) Het schriftelijk contact biedt de mogelijkheid om het verloop van gesprekken, het proces en feedback steeds worde terug gezien. Dit 

kan terugval voorkomen, duidelijkheid scheppen en dienen als spiegel voor de cliënt.

2. (3x) Doordat het contact op verschillende manieren kan plaatsvinden is er de mogelijkheid van een directe dialoog tussen cliënt en coach,

maar kan het contact ook asynchroon (zoals bij mailen) plaats vinden.

3. (1x) Door het schriftelijke contact is een cliënt beter in staat om vragen en problemen uiteen te zetten dan bij verbaal contact en het 

schrijven zorgt ook voor structuur in de gedachten.

4. (4x) E-coaching kan onafhankelijk van tijd of locatie plaats vinden, mits een computer en een internetverbinding beschikbaar zijn.

5. (0x) E-coaching is flexibeler dan face-to-face coaching, omdat men zelf kan bepalen welke onderwerpen aandacht nodig hebben. De 

coach kan zijn expertise aanwenden om tot de kern van een probleem te komen.

6. (2x) Door het regelmatige contact en de toename van kleine overwinningen ontstaat een hogere mate van betrokkenheid.

7. (1x) E-coaching is goedkoper en scheelt tijd omdat zowel cliënt als coach niet hoeven te reizen, wat kosten en reistijd uitspaart.

8. (0x) E-coaching is effectiever doordat veel doelen worden behaald in minder tijd, men beter bij de les blijft en sneller tot de kern van de 

zaak kan komen.

9. (1x) E-coaching wordt ervaren als minder dwingend en bedreigend doordat men niet meteen voor het blok gezet wordt en men zaken 

rustig kan overdenken.

10. (0x) Er is meer mogelijkheid tot ruggespraak. Men kan makkelijker met derden overleggen, wat het coachproces ten goede kan komen.

11. (1x) Binnen organisaties is e-coaching makkelijker waar te maken doordat leidinggevenden en tussenpersonen afwezig zijn en er de 

mogelijkheid is om een externe coach aan te trekken.

Opvallend is dat respondenten de meeste voordelen niet lijken te ondersteunen. De stelling dat ecoaching 

onafhankelijk van plaats en tijd kan plaatsvinden, wordt wel door de hele groep bevestigd. Dit geldt ook 

voor het benoemde voordeel dat het contact zowel asynchroon als in directe dialoog kan plaatsvinden. De 

helft van de respondenten ondersteunt de stellingen dat dor het regelmatige contact en de toename van 

kleine overwinningen voor een hogere mate van betrokkenheid zorgt. Dit geld ook voor de stelling dat het 

schriftelijk contact de mogelijkheid biedt om gesprekken, proces en feedback terug te zien en daardoor de 

kans op terugval kleiner is, er meer duidelijkheid wordt geboden en dit kan dienen als spiegel voor de cliënt.

3. Wilt u van de hieronder genoemde veronderstelde nadelen van E-coaching aangeven of u dit 

ook als een nadeel ziet voor de cliënt of het coachproces.

1) (2x) Het ervaren van een minder persoonlijk proces tijdens het E-coachtraject doordat non-verbale communicatie wegvalt.

2) (3x) Het ontbreken van veel belangrijke, sociale informatie doordat non-verbale communicatie wegvalt.

3) (1x) De vergrootte ruime voor misinterpretaties, aannames en verkeerde conclusies door het wegvallen van non-verbale communicatie.

4) (0x) Een verminderde taalvaardigheid vormt een probleem bij het schriftelijk uiten van gedachten en emoties.

5) (3x) Het is lastiger om te bepalen of een boodschap goed is aangekomen.

6) (2x) Het is lastiger inzicht te krijgen in de emoties van de cliënt.

Twee stellingen rondom nadelen van e-coaching worden vrij goed ondersteund door respondenten. Dit 

betreft de stellingen dat veel belangrijke, sociale informatie ontbreekt bij het e-coachen doordat de 

nonverbale communicatie wegvalt, en de stelling dat het bij e-coaching lastiger is te bepalen of een 

boodschap goed is aangekomen.
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4. Bent u het er als e-coach mee eens dat er voor online coaching met een ander 

coachingmodel moet worden gewerkt dan bij face-to-face coaching? O Ja O Nee

Er bestaat onder respondenten een tweedeling over het feit of er bij e-coaching met een ander 

coachingmodel moet worden gewerkt dan bij face-to-facecoaching. De groep die vindt dat dit niet nodig is, 

is even groot als de groep die het tegenovergestelde vindt.

5. Bent u bekend met het ABC-model? O Ja O Nee

Het grootste deel van de respondenten is niet bekend met het ABC-model.

Toelichting:

Het ABC-model is een nieuw coachmodel dat specifiek is ontwikkeld voor online coaching door de onderzoekers 

Alexander Waringa en Anne Ribbers. Het onderscheid drie fasen, waarbij de eerste fase is afgeleid van het GROW-

model van Graham Alexander.

Het ABC-model kan worden samengevat als volgt:

Fase Analyze

Stap 1. Explore (Onderzoeken van de coachvraag)

Stap 2. Reality (Realiteit belichten)

Stap 3. Opportunities (Mogelijkheden vaststellen)

Stap 4. Objectives (Einddoelen vaststellen)

Fase Internalyze

Stap 1. Goal (Doel operationaliseren)

Stap 2. Action (Actie ondernemen)

Stap 3. Reflection (Reflectie op ondernomen acties)

Stap 4. Review (Beoordelen van voortgang)

Fase Sustain

Stap 1. Validation (Valideren van het proces)

Stap 2. Maintenance (Onderhoud van het nieuwe gedrag)

Stap 3. Enacht (Uitvoeren van het nieuwe gedrag )

De drie proceselementen die van belang zijn bij het doorlopen van dit proces zijn Awareness (Bewustwording), 

Feedback (Terugkoppeling) en Knowledge transfer (Kennisoverdracht).

6. Denkt u dat het ABC-model geschikt is voor online coachen? 

Respondenten stellen dat het ABC-model misschien iets te doel- en resultaatgericht is. Het zou weinig 

ruimte bieden voor reflectie op waarden, kwaliteiten en drijfveren. Het zou ook te veel stappen bevatten en

face-toface coaching zou meer flexibiliteit bieden bij het sparren met de cliënt. Ook zou men al te veel in 

hokjes worden geplaatst en dit zou het creatieve denken van de ondernemer in negatieve zin beïnvloeden. 

Echter stelt een van de respondenten dat het ABC-model, doordat de basis terug te leiden is naar bestaande

coachingsvormen wel geschikt kan zijn en zelfs een nieuwe dynamiek tussen cliënt en coach kan 

bewerkstelligen.
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7. Welke communicatiemogelijkheden hebben uw voorkeur bij e-coaching?

1. = totaal niet wenselijk, 2. = Niet wenselijk, 3. = Verdient voorkeur, 4. = Is het beste 

1 2 3 4

Mail O O O O

chat O O O O

telefoon O O O O

videochat O O O O

online meeting O O O O

Het gebruik van een mailprogramma lijkt de grootste voorkeur te hebben onder respondenten. Hierna valt 

de voorkeur op een telefoonverbinding en online meetings. Minder populair onder respondenten zijn de 

videoverbinding, een specialistisch programma en een chatprogramma.

8. Welke aspecten beïnvloeden volgens u de effectiviteit van e-coaching? 

Respondenten geven aan dat aspecten die de effectiviteit van e-coaching kunnen beïnvloeden bestaan uit 

technische randvoorwaarden zoals een rustige omgeving en goed werkende techniek. Maar ook aspecten 

die bij reguliere coaching ook van belang zijn. Dit zijn de motivatie van de cliënt, de mate van zelfreflectie en

het maken van heldere afspraken en het werken met een goed contract. Het gebruik van een 

mailprogramma biedt volgens een respondent de mogelijkheid om zorgvuldiger vraag en antwoord te 

formuleren, wat de kwaliteit van het coachen ten goede komt.

Minder positieve aspecten zijn het mogelijk ontbreken van kennis van het internet bij coach en cliënt, maar 

ook het feit dat coach en cliënt elkaars emotie en boodschap niet kunnen checken door de fysieke afstand 

bij e-coaching.

9. Geef aan hoe belangrijk u deze functies vindt voor een cliënt die middels een e-

coachprogramma een ondernemingsplan wil opstellen.

O Een functie met profielgegevens van cliënt om zichzelf kenbaar te maken.

O Een functie met profielgegevens en pasfoto van de e-coach.

O Functie met steeds nieuwe, inspirerende uitspraken voor de startende ondernemer.

O Een functie waar de gebruiker sterktes, zwaktes, valkuilen en kansen uiteen kan zetten (SWOT-analyse).

O Een overzicht van de onderdelen van het ondernemingsplan.

O Een functie om bepaalde onderdelen weg te laten uit of toe te voegen aan het ondernemingsplan.

O Een mogelijkheid tot planning binnen de applicatie.

O Een takenlijst die de ondernemer zelf kan opstellen en bijhouden.

O Een takenlijst samengesteld door de e-coach welke zichtbaar wordt voor de gecoachte ondernemer.

O Een overzicht van doelstellingen die middels taken moeten worden bereikt.

O Een kladblokfunctie waar men zelf dingen kan noteren en uitwerken.
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O Een functie om bestanden of afbeeldingen te delen met de e-coach.

O Een overzicht met namen, adressen en webpagina’s van instanties die handig zijn voor de starter. (Denk aan 

Kamer van Koophandel, maar ook informatievoorziening voor een omgevingsonderzoek.) 

O Een functie met informatie over subsidies, belastingen, patentaanvragen en andere overheidsgerelateerde 

zaken.

O Duidelijke verklaring i.v.m. de privacy van de starter.

O Duidelijkheid over de betrouwbaarheid van een gecertificeerde e-coach.

Functies omtrent overzicht op de onderdelen van het ondernemingsplan, een SWOT-analyse, het delen van 

bestanden en afbeeldingen en profielgegevens van cliënt en coach worden het sterkst onderschreven door 

respondenten. Veel functies scoren bij respondenten niet specifiek als onbelangrijk of erg belangrijk. Echter 

worden functies omtrent inspirerende uitspraken voor de startende ondernemer, over subsidies en andere 

overheidsgerelateerde zaken en een kladblokfunctie juist gezien als niet belangrijk. De toegevoegde waarde

van de laatst genoemde functies is volgens de respondenten waarschijnlijk niet erg groot.

10. Welke functies die nog niet genoemd zijn, zou u willen toevoegen aan een 

e-coachprogramma voor het ontwikkelen van een ondernemingsplan? 

Respondenten noemen verschillende functies die zij zouden willen toevoegen aan een e-coach applicatie 

voor startende ondernemers. Zo wordt genoemd dat er per onderdeel van het plan een module of stramien

zou moeten zijn, waar het onderdeel ingevuld kan worden. Ook wordt er gesproken over de mogelijkheid 

voor ecoaches om per onderdeel opdrachten aan modules toe te voegen. Een andere optie die wordt 

genoemd is om gebruikers de mogelijkheid te bieden om te kiezen voor een uitgebreid ondernemingsplan 

of een compact model zoals het Canvas-model.
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11. Geef aan hoe belangrijk het is dat een cliënt aan de volgende voorwaarden voldoet wanneer 

u, als e-coach, hem of haar goed wilt kunnen helpen.

O Een cliënt moet zich bewust zijn van zijn eigen problemen en doelen.

O Een cliënt moet geen moeite hebben met de fysieke afwezigheid van een e-coach.

O Een cliënt moet zich schriftelijk goed kunnen uiten en over een goede taalvaardigheid beschikken.

O Een cliënt moet betrokken en vastberaden zijn.

O Een cliënt moet geobsedeerd zijn door kansen.

O Een cliënt moet om kunnen gaan met onzekerheid.

O Een cliënt moet zelfvertrouwen hebben.

O Een cliënt moet gemotiveerd zijn.

O Een cliënt moet integer en betrouwbaar zijn.

O Een cliënt moet creatief zijn en innovatievermogen hebben.

O Een cliënt moet intelligent zijn.

O Een cliënt moet de eigen doelen al gedefinieerd hebben.

O Een cliënt moet de eigen voortgang tijdens het e-coach traject kunnen monitoren en evalueren.

O Een cliënt moet zelfstandig zijn en initiatief tonen.

Respondenten vinden een paar voorwaarden waar een cliënt aan moet voldoen om goed te worden 

geholpen door een e-coach het belangrijkst. Dit zijn volgens respondenten vooral het bewustzijn van eigen 

problemen en doelen, geen moeite hebben met fysieke afwezigheid van de coach en zelfstandigheid en 

initiatief tonen. Dingen die ook belangrijk worden gevonden zijn: integerheid en betrouwbaarheid, 

creativiteit en innovatievermogen en betrokkenheid en vastberadenheid.

12. Geef aan of u het eens bent met de volgende stellingen.

O Een coach moet zich goed inwerken en bepaalde vaardigheden goed aanleren voor hij kan overstappen van 

fysiek coachen naar e-coachen.

O De e-coach moet een bepaalde professionele opstelling hebben en een goed uitgewerkte werkwijze 

hebben.

O Een e-coach behoort goede vaardigheden te hebben op het vlak van strategisch taalgebruik en 

communicatietechnieken.

O Een e-coach behoort goede vaardigheden te hebben op het vlak van het opbouwen van een 

vertrouwensband en het stimuleren van een cliënt.

O Een e-coach moet zich beleefd opstellen en op een professionele wijze reageren op de cliënt.

O Men moet bij het e-coachen langdradige reactie voorkomen en bij de kern van de zaak blijven.

O Er moet bij asynchrone communicatie duidelijkheid zijn over wanneer cliënt en coach op elkaar reageren.

O Voor een cliënt moet het duidelijk zijn wat hij of zij kan verwachten van een e-coach en wat de 

voorwaarden zijn.
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O De e-coach moet het coachproces goed inzichtelijk maken voor de cliënt.

Alle stellingen omtrent de instelling en vaardigheden van e-coaches die genoemd worden en gebaseerd zijn 

op Ribbers en Waringa (2012) worden onderschreven door respondenten. Slechts één van de stellingen  

worden minder sterk onderbouwd. Dit betreft de stelling dat een fysieke coach zich goed moet inwerken en 

bepaalde vaardigheden aan moet leren voor de overstap naar e-coaching.

13. In welke van de volgende mogelijke problemen herkent u zich als e-coach? 

O Cliënten die verwachten dat een e-coach 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar is.

O Cliënten die laten blijken dat zij zaten te wachten op een antwoord op een vraag.

O Cliënten die verkeerde verwachtingen hebben over de snelheid waarmee een e-coachtraject aanvangt.

O Cliënten die niet tijdig op de hoogte zijn van uw omgang met de privacy van de cliënt, de relatie tussen 

cliënt en coach en het bewaren van de correspondentie.

O Het ontstaan van misinterpretaties bij bijvoorbeeld e-mailcontact of dingen die lastig verwoord zijn.

Het probleem van e-coaches dat het meest onderschreven wordt door respondenten betreft het feit dat 

cliënten de verkeerde verwachtingen hebben over de snelheid waarmee een e-coachtraject aanvangt. Alle 

andere problemen worden door redelijk deel van de respondenten onderschreven. Een probleem dat totaal

niet onderschreven wordt is het feit dat cliënten niet tijdig op de hoogte zouden zijn van de omgang van 

ecoaches met de privacy van de cliënt, de relatie cliënt-coach en het bewaren van correspondentie.

14. Welke problemen komt u vaak tegen tijdens het e-coachen buiten de hierboven genoemde 

problemen?

Bij de in de vorige vraag benoemde problemen hebben respondenten geen andere problemen toe te 

voegen.

Toelichting:

U als e-coach heeft natuurlijk bepaalde informatie nodig over uw cliënt. Hierbij valt te denken aan zijn of haar gegevens, de inhoud 

van het ondernemingsplan en vragen en doelen.

15. Welke informatie heeft een e-coach nog meer nodig om startende ondernemers goed bij te 

kunnen staan?

Een van de responderende e-coaches geeft aan dat hij/ zij werkt met de informatie die een cliënt wil geven.

De resterende nodige informatie kan gevraagd worden aan een cliënt. Een ander geeft aan dat indien 

mogelijk/ gewenst er minimaal een persoonlijk contact moment kan worden afgesproken. Een andere 

respondent geeft aan dat het nodig is om te weten welk financieel doel een ondernemer zichzelf stelt.
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