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Wat is MentesMe Online
Psychologie & Coaching?
MentesMe, een bedrijf uit Eindhoven dat psychologische diensten levert, hee9 mentoring/ coach so9ware
ontwikkeld, gebaseerd op de iGROW-methodiek. iGROW staat voor een proces van vier stappen: Goal,
Reality, OpEons en Way1 . Na een jaar testen met eigen cliënten, hee9 MentesMe het plaHorm verder
ontwikkeld voor online psychologie & coaching. Het online mentoring plaHorm is nu in te zeMen als
ondersteuning van de reguliere gesprekken met de cliënt. De coach/mentor/psycholoog kan online en
ofﬂine dienstverlening combineren en de kracht van beide benuMen.
MentesMe gaat dit plaHorm introduceren in Nederland in het najaar van 2017 en zoekt in de grote steden
ondernemende, innovaEeve coaches of psychologen die als hoofdgebruiker willen fungeren. We zoeken
hoofdgebruikers voor Amsterdam, RoMerdam, Utrecht, Den Bosch, Tilburg, Breda, Apeldoorn, Groningen
en Maastricht. We denken aan één hoofdgebruiker per stad.
We zoeken ondernemende mensen die niet alleen zelf de waarde zien van een online aanvulling op hun
dienstverlening, maar ook dit onder de aandacht willen gaan brengen bij collega’s in hun stad en er
trainingen over willen geven.
MentesMe verzorgt de ondersteuning, trainingen en er is een 1-daagse training voor cerEﬁcering. Deze
training is gericht op de so9ware. Daarnaast is er een 2-daagse iGROW-train de trainer. De hoofdgebruiker
kan na deelname de iGROW workshop zelf geven aan andere gebruikers.
1

Grondleggers: Graham Alexander, Alan Fine, and Sir John Whitmore
Contact: info@mentes.me
Telefoon: 0403041219
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De 1-daagse training is geaccrediteerd door het SKB voor 12 PE punten ten behoeve van herregistraEe
voor de beroepsverenigingen, zoals het NVPA. AccreditaEe door het SKB2 voor 12 PE punten ten behoeve
van herregistraEe voor de beroepsvereniging zoals het NVPA. Direct aanmelden voor de 1-daagse
geaccrediteerde workshop.

2

Klik op de link en type in het zoekveld ‘igrow’

Contact: info@mentes.me
Telefoon: 0403041219
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1. Het MentesMe platform

Online Psychologie & Coaching
Hoe ziet het proces eruit met de cliënt?

Bekijk dit ﬁlmpje voor een eerste indruk van het plaHorm: hMps://youtu.be/FNYp48jjpmc. Het plaHorm
werkt met verschillende stappen die je zelf of samen met je cliënt doorloopt.
1.1 De voorbereiding
Voordat je cliënt bij je op gesprek komt, log je in op metro.mentes.me met je mailadres en wachtwoord. Je
hebt als professional een beheerders-inlog voor jouw eigen domein, bijvoorbeeld MentesMe Psychologie
Utrecht. In het tabblad Beheer voer je de cliënt in met de voornaam, achternaam en mailadres. Hierna
krijgt de cliënt automaEsch het verzoek per mail om een wachtwoord aan te maken.

Contact: info@mentes.me
Telefoon: 0403041219
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1.2 De intake, competen6es en doel
In het tabblad CompetenEes kun je Ejdens het eerste gesprek het ‘behandeldoel’ of ‘coach-goal’ kiezen.
Staat dit nog niet in de lijst, dan kun je een doel toevoegen. Daarna bied je jezelf aan als mentor/coach op
deze competenEe via het onderstaande scherm.

De cliënt kan bij thuiskomst inloggen en bij ‘COMPETENTIES - IK WIL GROEIEN’ ook het doel aanvinken. Hij
ziet dan jou als mentor/coach en nodigt jou uit om hem/haar te helpen (zie aheelding). Alleen als jij de
uitnodiging geaccepteerd hebt (een match), kunnen jullie verder werken. Via het onderstaande scherm
nodigt de cliënt dus jou als coach/therapeut uit om aan de slag te gaan. Dit is niet alleen een mechanische
handeling, maar hee9 een onverwacht psychologisch eﬀect: nl. om hulp vragen en de vraag helder
omschrijven met een duidelijk doel is een echte eerste stap!

De coach/therapeut krijgt in zijn email een melding om het verzoek van de cliënt te accepteren. Als hij dit
doet, wordt het iGROW scherm zichtbaar.

Contact: info@mentes.me
Telefoon: 0403041219
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3. Het traject, de iGROW
Alles is nu ingericht om te gaan starten met zowel de face-to-face gesprekken als de integraEe met het
online plaHorm. Dat is wellicht even wennen, omdat het nieuw is, zowel voor de professional, als voor de
cliënt. De cliënt kan nu de iGROW starten op een doel/competenEe die hij samen met de coach/therapeut
gekozen hee9.
Als de cliënt op ‘iGROW’ starten hee9 geklikt, dan volgt dit scherm:

De cliënt kan aan de slag om door de vier fasen van het GROW model te lopen: GOAL, REALITY, OPTIONS
en WAY. Dit is o.a. de standaardmethode bij de HBO-opleiding HRM/Psychologie bij Fontys Hogescholen
voor toegepaste psychologen.
Het is nu de taak van de coach/therapeut om dit proces in goede banen te leiden via de reguliere
gesprekken en daarbuiten via de chatbox. De therapeut kan alles zien wat de cliënt invoert, maar kan zelf
niets toevoegen. Alleen via de chatbox kan de professional de cliënt acEveren. De coach/therapeut krijgt
meldingen via email en kan via het plaHorm reageren in de chatbox.

Contact: info@mentes.me
Telefoon: 0403041219
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2. Cliënten

Wat zijn voordelen voor cliënt
Waarom helpt online en offline contact?
In het afgelopen jaar zijn de volgende voordelen voor de cliënten naar voren gekomen:
1. De cliënt kan via het online plaHorm zijn ‘huiswerk’ doen tussen de gesprekken door. Er hoe9 niets
gemaild te worden. De coach/psycholoog kan meekijken op afstand.
2. Schrijven blijkt een zeer waardevolle acEviteit te zijn om echt te focussen op waar zijn/haar probleem
ligt. Het gebruiken van motoriek (schrijven/typen) en de visuele representaEe (wat je schrij9), acEveert
bewustwording enorm.
3. Sparren met de psycholoog/coach kan eenvoudig via de chat-funcEe. En alle communicaEe wordt ook
op het plaHorm in de betreﬀende iGROW opgeslagen.
4. De iGROW-structuur gee9 de cliënt houvast op het eigen proces.

Cliënten die hebben gewerkt met dit plaHorm zeiden o.a.:
“Het werkt heel ﬁjn om online contact te hebben met de mijn coach, ook als het nog even duurt voordat
het volgende gesprek gepland staat!”
“Ik had niet zo veel geld te besteden en dit was voor mij de ideale oplossing!”
“Ik ben niet zo mobiel en kan moeilijk van huis. Via het plaAorm kon ik toch samen met mijn psycholoog
aan de slag!”

N.B. Eventueel is het mogelijk om minder reguliere gesprekken te houden en meer on-line te doen en zo
een traject met een lager tarief aan te bieden. Dit kan de coach/psycholoog zelf invullen.
Contact: info@mentes.me
Telefoon: 0403041219
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3. Professionals

Voordelen voor professional
Gesprekken en Online combineren

Het werken vanuit een geïntegreerde aanpak van reguliere gesprekken en een online plaHorm is voor veel
professionals nieuw. Het vergt even wat extra inspanning omdat ook de meeste cliënten niet gewend zijn om
op deze wijze te werken. Het is mijn ervaring dat het veel voldoening gee9 om online en oﬄine te integreren
om verschillende redenen. Ik noem een paar voordelen voor de professional:
1. Uitbreiding van de dienstverlening met ‘blended’ trajecten.
2. InnovaEeve uitstraling.
3. Een grotere doelgroep kan bereikt worden omdat kosten een kleinere rol spelen, en jeugd/
jongeren vinden het heel prepg.
4. Via de chatbox kan hulp gegeven worden op verschillende momenten en ook niet vanaf je
standaard locaEe/prakEjk.
Het online proces in goede banen leiden via de chatbox is een interessant en uitdagend proces. De
therapeut kan alles zien wat de cliënt invoert, maar kan zelf niets toevoegen in de vrije invulvelden. Alleen
via de chatbox kan hij/zij de cliënt acEveren met korte vragen, hints en opdrachten. Dit proces van acEveren
van de cliënt - in tegenstelling tot instrueren of adviseren - is uitdagend en leuk. Ik kan zeggen dat het mij
geholpen hee9 om rusEger naar het proces van de cliënt te kijken en hem/haar meer zelf het werk te laten
doen. Ondanks dat ik dacht dat ik de voorheen dit al meer dan voldoende deed.

Contact: info@mentes.me
Telefoon: 0403041219
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4. AANBOD

MentesMe aanbod professionals
Waarom ook een online aanpak?

MentesMe hee9 een ‘blended’ begeleiding-pakket ontwikkeld waarbij gestart wordt met een live
gesprek om het DOEL helder te krijgen. Daarna volgt gedurende twee maanden een online
begeleiding en ter afsluiEng is er weer een live gesprek. De voorgestelde verkoopprijs is € 400,-. Het
staat de coach/therapeut vrij om hier in te variëren natuurlijk. De begeleiding kan ook volledig
online bijvoorbeeld via Skype gesprekken.
De voordelen voor de licenEehouder van het Psycho team ‘Stad’ op een rijtje:
1. Je kunt gebruik maken binnen de eigen prakEjk tegen korEng van 50% (€ 50 i.p.v. € 100 per
jaar). De pakketprijs voor cliënten is geadviseerd op € 400. Dit pakket bestaat uit:
a. eerste gesprek live (60 min)
b. iGROW traject van twee maanden met een Ejdsbesteding van ongeveer 8 keer 15
minuten online via chatbox
c. afsluitend gesprek live (60 min).
Afdracht aan MentesMe: € 100 voor jaarlicenEe so9ware.
2. Rechten om de so9ware te mogen verkopen aan collega’s in hun stad: provisie 50% over alle
licenEes omzet bij die collega (€ 100 per jaarlicenEe). Alle licenEe omzet van die collega: 50%
provisie.
3. Geaccrediteerde iGROW training (SKB) voor collega’s (binnen de RBCZ/NVPA): provisie 75%
van de trainingsomzet gaat naar de trainer.
N.B. Voor onderdeel 3 moet een train de trainer programma worden gevolgd (€ 295 en kan
meteen dienen als 12 PE punten).
In de komende maanden zal een nieuwe innovaEe worden toegevoegd nl. de interacEeve
Leerroutes. Indien je als coach/psycholoog een eigen aanpak hebt met betrekking tot een bepaald
probleem, kun je zelf een aantal stappen deﬁniëren met bijbehorende vragen en extra informaEe of
ﬁlmpjes. Voor leerkrachten binnen het primaire onderwijs zijn nu een aantal leerroutes beschikbaar
en worden nu getest. In het vierde kwartaal kan elke hoofdgebruiker zelf leerroutes deﬁniëren en
‘verkopen’ op het plaHorm of alleen zelf gebruiken. Dank hierbij bijvoorbeeld aan mindfulness
stappen, of EFT stappen etc.

Disclaimer:
Uit de inzet bij de eerste cliënten blijkt dat de ene cliënt meer handigheid en bereidheid heeF om via een online plaAorm vragen te
beantwoorden over eigen uitdagingen dan anderen. Dit geldt echter ook voor de psycholoog. Hoe goed kun je iemand acHveren zonder te
instrueren? Via een online plaAorm is dit goed mogelijk, maar het vraagt wel wat andere vaardigheden. Het is mogelijk om hiervoor de
iGROW training te volgen bij MentesMe. De cliënt moet immers met de juiste vragen aan de slag gaan, zonder intensieve en directe
interacHe met de coach/therapeut. De chatbox in het plaAorm is een hulpmiddel om berichten/vragen aan elkaar te sturen die bewaard
blijven in de iGROW van dat moment. Het kan intensieve interacHe niet vervangen.

Contact: info@mentes.me
Telefoon: 0403041219
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