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Online werken kost energie. Het vergt min-
der reistijd, maar vraagt veel van je vitali-
teit. Hoe kan je tweedimensionaal werken 
met behoud van energie? Verbinding met je 
lichaam is een voorwaarde om online vitaal 
aanwezig te zijn.

Het afgelopen jaar hebben we noodge-

dwongen expertise opgebouwd in online 

werken. We hebben ervaren dat online 

coaching en training veel meer mogelijk-

heden biedt dan we aanvankelijk dachten. 

Maar achter een scherm verlies je automa-

tisch een deel van je energie. Het telefoon-

scherm, de laptop en de iPad hebben een 

zuigende werking. Je wordt teruggebracht 

tot een bovenlichaam of een deel daarvan. 

Ongemerkt ontwikkel je gespannen zitge-

woonten. Je ademt anders dan wanneer je 

offline bent. Doordat je focus zo gericht is 

op het scherm, is een gedeelte van je zin-

tuigen uitgeschakeld. Bovendien vernauwt 

je bewustzijn van ruimte achter een scherm. 

Dit zijn precies de fysieke aspecten die ik in 

mijn boek Stevig staan in intense situaties 

beschrijf als vier poorten naar balans: een 

ontspannen lichaamshouding, natuurlijke 

adem, open zintuigen en bewustzijn van 

ruimte. Volgens mij zijn dit ook vier doeltref-

fende ingangen naar vitaal online aanwezig 

zijn.

Een ontspannen lichaamshouding is 

waarschijnlijk de meest voor de hand lig-

gende ingang. Een wakkere, evenwichtige 

lichaamshouding zorgt immers voor een 

dito levensgevoel. Als je online fit wilt blij-

ven, maak dan je lichaamshouding achter 

je computer tot een regelmatig aandachts-

punt. Daarnaast zorg je tussendoor natuur-

lijk voor voldoende beweging en buiten-

lucht.

Wellicht is het je weleens opgevallen dat je 

anders ademt als je online bent. Vaak adem 

je oppervlakkiger dan gebruikelijk of je 

houdt je adem in. Vraag je coachee tijdens 

een (online) coaching af en toe of zij nog 

ademt en geef zelf het goede voorbeeld. 

Ontspannen ademen draagt in hoge mate 

bij aan je gevoel van levenskracht.

Veel mensen hebben vermoeide ogen na 

een dag achter de computer. Geen wonder: 

je zicht en je oren worden overbelast. De 

andere zintuigen verdwijnen naar de ach-

tergrond. Je vergeet te voelen: je voeten, 

je rug, de aanraking van je vingertoppen 

op het toetsenbord. Open zintuigen helpen 

om energiek aanwezig te zijn en fris waar te 

nemen. 

De vierde poort naar vitaal online werken 

is misschien wel de meest interessante, 

omdat die als hulpbron het minst bekend 

is. Achter de computer ben je geneigd om 

je ruimtebewustzijn te verliezen. Bewustzijn 

van de ruimte om je heen en van de afstand 

tussen jou en het scherm. Je kunt je ruimte-

bewustzijn trainen, waardoor je helemaal 

aanwezig blijft tijdens online ontmoetingen.

Ik wens ons allemaal zo veel mogelijk drie-

dimensionale ontmoetingen met échte, 

aanraakbare mensen. Maar als je online 

werkt, doe het dan het lichaamsbewust. Dat 

scheelt merkbaar energie, ook voor de klan-

ten en organisaties waarvoor we werken.

Paula Kolthoff werkt als (team)coach, trai-

ner en adviseur. Ze ontwikkelde Embodied 

Learning voor leiders. In dit trainingspro-

gramma leert zij mensen die groepen en 

individuen begeleiden om hun fysieke intel-

ligentie in te zetten als bron van informatie, 

authenticiteit en verbinding. Paula is auteur 

van het boek Stevig staan in intense situa-

ties. Balans in je leiderschap met Embodied 

Learning.

De winst van lichaamsbewust online gaan 
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