Handleiding LIVEcoaching

1. Wat is LIVEcoaching?
Ons loopbaancentrum biedt ook een oplossing voor hen die moeilijk op onze
kantoren in Hasselt, Genk of Alken kunnen geraken. Via een videogesprek op onze
site staat u persoonlijk en privé in direct contact met één van onze
loopbaanbegeleiders.
2. Hoe gaat LIVEcoaching in zijn werk?
●
●

●

U vraagt een code aan. 
Krijg een code
U wordt gecontacteerd door een loopbaanbegeleider om een passend moment af te
spreken (duurtijd 3060 min) en u ontvangt uw persoonlijke code in uw mailbox. (bvb.
COACHKTXX
)
Op het afgesproken tijdstip bezoekt u de L
IVEcoachingapp
,
u vult de code in
en u
kan direct met uw coach kennismaken of een sessie volgen.

3. Wat heb ik nodig?
●

Om een videogesprek te voeren heeft u een internetverbinding nodig.
Om te begeleiden is het belangrijk dat wij ook visueel contact met u hebben. Hiervoor
raden wij het volgende aan:
○

PC/Laptop met webcam en microfoon
of

○

●

Tablet/Smartphone (IPhone, Android) met ingebouwde camera a/d
voorkant.

LIVEcoaching werkt met alle gangbare besturingssystemen en internetbrowsers.
Het is in enkele gevallen nodig om je internetbrowser bij te werken, d.m.v. de knop
die bovenaan het scherm verschijnt. Dit kan enkele seconden duren.

4. Voordelen van LIVEcoaching

●
●
●
●
●
●
●

Persoonlijk
contact via PC,
smartphone of tablet.
Videogesprek
bij voorkeur

Hoogste beeldkwaliteit
Beveiligde
verbinding
Flexibele afspraken
Jarenlange ervaring
Gekwalificeerde
coaches

●
●
●
●
●

Gratis
kennismaking
Volledige sessies van thuis uit (
optie
)
Énig op de markt
Betaal met de 
loopbaancheque
Werkt met alle besturingssystemen
(Windows, Mac, Android, IOS,
Chrome, Safari, Firefox, IE)

5. LIVEcoaching app

LIVEcoaching gebruikt de geldende standaard om beeld en geluid te verzenden en
ontvangen, rechtstreeks vanuit je internetbrowser. Je kan op elk moment en vanop
elke plaats in rechtstreeks contact komen met een ervaren loopbaancoach.
Surf naar 
livecoach.beweegjeloopbaan.be

