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TrainStation Digi coaching en training ‘On the Job’ 
 
 

 
 

Doel: 

 Vorming in enthousiast handelen 
o Op basis van gedrag, houding, uitstraling 

 
Het is een leuke ontdekkingstocht van jezelf, die op basis van het terugkijken van beeldopnamen je 
helpt om verbeterbare professionele gedragspatronen om te zetten in verbeterde professionele 
gedragspatronen. Het helpt je de puntjes op de spreekwoordelijke I te zetten.  
 
De Digicoach geeft je persoonlijke tips, feedback en helpt je om een stap verder te komen.  Door 
een persoonlijke begeleiding, eigenlijk krijg je je eigen coach die je tot topprestaties zal 
begeleiden. Een steuntje in de rug, met direct en praktisch toepasbare tips. 
 
Theoretisch achtergrond van de DigiCoach is het Spiegeleffect. Mensen maken (denk)fouten. Deze 
fouten sluipen ongemerkt en geleidelijk in gedrag en kunnen het functioneren negatief 
beïnvloeden. Dat spiegelen van jezelf aan en tijdens de uitvoering van je werkzaamheden werkt 
ook positief bij klanten.  
 
Zij zullen interactiever reageren op jou en je voorstellen. Doordat je je professioneler kunt en durft 
op te stellen. Een win-win-win situatie dus, zowel voor jou als voor de klant en het bedrijf. 3 
vliegen in 1 klap dus.  
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Digicoach: 
 
Hoe werkt het: 

1. Door plaatsing van een ‘NEST’ camera op het verkooppunt of andere werkplek, wordt het 
mogelijk gemaakt om jou op afstand te coachen. In een persoonlijk dialoog, op basis van real 
time beelden. 

 
Werkwijze: 
2. De medewerker voert de taak/verkoopgerichte handelingen uit op zijn werkplek.  
3. De TrainStation DigiCoach kijkt op afstand mee middels de life beelden. Hij kijkt en luistert 

naar het klantcontact. Dat kan volgens afspraak of gewoon at random. De medewerker kan 
zien wanneer er meegekeken wordt door een lampje dat gaat branden. Niets stiekems dus 
maar samen streven naar optimale professionaliteit.  

4. De feedback vindt plaats gebaseerd op een aantal klantcontacten (in blokjes van b.v. 5) dat 
kan via de speaker in de camera zelf, op een ingepland moment dat er geen ander werk is. Of 
tussen de bedrijven door wanneer er backup geregeld is zodat de dagelijkse gang van zaken 
niet verstoord wordt. 

5. De medewerker voert op basis van de feedback opnieuw verkoopgerichte handelingen uit op 
zijn werkplek. (weer b.v. 5 transacties of klantcontacten). 

6. De TrainStation DigiCoach kijkt op afstand mee middels de life beelden. Hij kijkt en luistert 
opnieuw naar het klantcontact en geeft weer tips.  

7. Zo’n sessie, punt 4 t/m 6 kan een ½ uurtje duren per keer. 
 
 
Bij het TrainStation trainingsprogramma wordt zowel gekeken naar het gelaat van de gast (in reactie 
op de ‘effectieve aanpak’ van de medewerker), en de feitelijke verkoopresultaten. Op basis van deze 
doelen worden 4 classificaties gegeven: Begroeten; Aandacht; Actief verkopen; Tevredenheid.  
 
Voordelen: 
Doorlopend compleet TS trainingsprogramma als onderdeel van de TrainStation methodiek. (W&S, 
opleiden, coaching op functioneren. De performance kan opgenomen worden als KPI in het 
bestaande beloningssysteem, Medewerkers kunnen hun score volgen via b.v. het TrainStation 
medewerkersplatform of anderszins. 
 


