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Opening

Namens de VHG: 
• Jeroen Zijlmans

Namens Wecreate projecteam NL Leert door VHG : 
• Dennis van der Ham 
• Martijn Staal 
• Edwin van Rooijen

Agenda van vandaag:
• Aanleiding
• Toelichting ontwikkelingsprogramma’s van Wecreate
• Eisen subsidie verlening



Menukaart: VHG - NL LD coaching programma's 

#1 Sterk in je werk
Alle medewerkers

#2 Hybride leermeester                
Teamleider/ Mentor

#3 Groei in jouw 
werkgeverschap
(Jonge) Werkgevers

Programma’s 

Uitvoering

Individueel Bedrijfsniveau

Doel
Alle programma’s die worden 
aangeboden zijn gericht op: 
• behoud van personeel, 
• ontwikkeling van personeel 

Opzet
Alle programma’s zijn een combinatie 
van coaching en 3 workshops. Bij de 
uitvoering: 
• Individueel:  is de coaching individueel
• Bedrijfsniveau: is er gezamenlijke 

coaching met het team 
• Coaching online, groepsessies waar 

mogelijk op locatie volgens de 
geldende voorschriften

Workshops
Zijn interactief en gericht op het op doen 
van praktische ervaring en inzicht. 
Workshops worden aangeboden vanaf 8 
tot 15 deelnemers. 

Opzet



Toelichting: Coachingsprogramma's 

1. Sterk in je werk!
2. Hybride 
leermeester

3. Groei in jouw 
werkgeverschap

Alle medewerkers

▪ Aan de slag met persoonlijke leiderschap 
en jouw toekomst. 

▪ Hoe wil jij je ontwikkelen? 

▪ Waar kan je wat hulp bij gebruiken? 
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Individuele (online) coaching in combinatie 
met 2 workshops, onderwerpen kunnen 
zijn.: 
▪ Persoonlijk leiderschap 
▪ Effectieve communicatie
▪ Effectief samenwerken in teams
▪ Coachend Leiderschap 
▪ Het goede gesprek

▪ Jij begeleidt de nieuwe medewerkers in 
het bedrijf, maar hoe doe je dat nou 
eigenlijk? 

▪ In dit programma krijg jij praktische 
handvatten voor het nog leuker en 
effectiever begeleiden van de nieuwe 
generatie vakmannen en vrouwen 

▪ Ontdek je leiderschapskwaliteiten, -stijlen 
en haal het beste uit jouw team

▪ Werk aan jouw werkgeverschap 

Individuele (online) coaching in combinatie 
met 2 workshops: 
▪ Effectieve communicatie
▪ Coachend Leiderschap 

Individuele (online) coaching in combinatie 
met 2 workshops, bijv.: 
▪ Leiderschap 
▪ Werkgeverschap 

Senior/Voorman/Mentor Werkgever



Programma 1: Sterk in je werk

Groepssessie  
deelnemers

Individueel 
en digitaal

Kick-off

Duur: 60 min 

Online

Toelichting : 

1 op 1 coaching 
gesprek

Duur: 1,5 uur

Invullen AM 
Scan 

WCC/Trainer Kandidaat Coach

Workshop

Persoonlijke 
leiderschap

Duur: 2,5 uur

Intervisie
Duur: 2,5 uur

Huiswerk 
Drijfveren + 
Praatplaat

Workshop

Communicatie

Duur: 2,5 uur

Ontwikkel

plan 
afmaken

1 op 1 
coaching 
gesprek

Duur: 1,5 uur

Openvragen 
uur

Duur: 60 min 

Online



Programma 1: Sterk in je werk inhoud (A+B2)

Huiswerk 

▪ Invullen scan
▪ Invullen vragen uit 
praatplaat

Kick-Off 

▪Uitleg Programma
▪Uitleg tool, inloggen en Arbeidsmarkt 
scan
▪Praatkaart bespreken

1e Coaching sessie
(online, 1,5 uur) 

▪Op het gemak stellen
▪Bespreken praatkaart, vaardigheden, 
werksituatie
▪AM bespreken
▪Doel van het traject
▪Kwaliteitenspel

Workshop 1
Persoonlijk Leiderschap

(2,5 uur)

▪Check-in
▪Belang van luisteren
▪Op zoek naar je kwaliteiten
▪Kernkwadranten

Vragenuur
(online, 1 uur) 

▪Mogelijkheid tot vragenstellen

Huiswerk

▪ Invullen drijfverenscan
▪Ontwikkelplan

Intervisie
(2,5 uur) 

▪Drijfveren bespreken
▪Routekaart uitleg
▪Ontwikkelplan

Workshop 2
Samenwerken & Communicatie

(2,5 uur)

▪Check-in
▪Belang van luisteren
▪Miscommunicatie
▪Cirkel van acht
▪Check-out



2e Coaching sessie
(online 1,5 uur)

▪Toekomstperspectief
▪Ontwikkelplan
▪Overige punten (financieel, 
vitaliteit, pensioen, zorgtaken, 
intimidatie, corona)

Huiswerk

▪Routekaart invullen
▪Ontwikkelplan 
afmaken

Programma 1: Sterk in je werk inhoud (A+B2)



Programma 3: Sterke Teamleider

Groep sessie  
deelnemers

Individueel en 
digitaal

Kick-off

Duur: 60 min 

Online

Toelichting : 

1 op 1 coaching 
gesprek

Duur: 1,5 uur

Invullen 
AM Scan

WCC/Trainer Kandidaat Coach

Training

communicatie

Duur: 2,5 uur

Intervisie

Duur: 2,5 
uur

Huiswerk 
Drijfverenscan 

invullen

Training

Coachend 
Leiderschap

Duur: 2,5 uur

Ontwikkel

plan 
afmaken

1 op 1 
coaching 
gesprek

Duur: 1,5 uur

Training

communicatie

Duur: 2,5 uur

Training

Coachend 
Leiderschap

Duur: 2,5 uur

Openvragen 
uur

Duur: 60 min 

Online

Openvragen 
uur

Duur: 60 min 

Online



Programma 3: Sterke Teamleider A+ C4

Huiswerk 

▪ Invullen scan
▪ Invullen vragen uit 
praatplaat

Kick-Off 
(online, max 1 uur);

▪Uitleg Programma
▪Uitleg tool, inloggen en Arbeidsmarkt 
scan(AM)
▪Praatkaart bespreken

1e Coaching sessie
(online, 1,5 uur) 

▪Gemak stellen
▪Bespreken praatkaart, vaardigheden, 
huidige werksituatie, arbeidsverleden
▪Scan bespreken
▪Doel van het traject
▪Kwaliteitenspel

Training 1
Communicatie

(2,5 uur)

▪Check-in
▪Holdingspace
▪Thermometer
▪Oordeel loos luisteren 
▪Check-out

Intervisie
(2,5 uur) 

▪Check-in
▪Drijfveren bespreken
▪Routekaart uitleg
▪Ontwikkelplan

Huiswerk

▪ Invullen drijfverenscan
▪Ontwikkelplan

▪Vragen uur (online)

Training 3 Coachend 
leiderschap 

(online, 2,5 uur) 

▪Check-in
▪Gezag en respect
▪Kernkwadrant
▪Check-out 

Training 2 
communicatie

(2,5 uur)

▪Check-in
▪Goed gesprek en geweldloos 
communiceren
▪Praatplaat
▪Check-out



2e Coaching sessie
(online 1,5 uur)

▪Toekomstperspectief
▪Ontwikkelplan
▪Overige punten (vitaliteit, 
financieel, pensioen, zorgtaken, 
intimidatie, corona)

Huiswerk

▪Routekaart invullen
▪Ontwikkelplan afmaken

Programma 3: Sterke Teamleider A+ C4

Training 4 Coachend 
leiderschap

(online 2,5 uur)

▪Check-in
▪Cirkel van invloed
▪Cirkel van acht
▪Sabotage lijn
▪Complimentendouche
▪Check-out



Uitgangspunten 

Algemeen

▪ Doorlooptijd 3 maanden
▪ Groepen van 10 deelnemers 
▪ De kickoff en coachsessies zijn online (Teams)
▪ Workshops (2,5u) als groep op locatie (nog te bepalen)
▪ Overeenkomst tussen werkgever en VHG
▪ Kosten grotendeels gefinancierd door NL Leert door 

subsidie, bijdrage van 140,- per deelnemer gevraagd.



Feedback 

Wat zijn jullie eerste indrukken ?

Past dit binnen jullie bedrijf?

Welk programma geniet de voorkeur?



Administratieve eisen NL leert door. 

Werkgever  / deelnemer

Voor start traject per deelnemer:
▪ NAW gegevens
▪ Geboortedatum
▪ Emailadres
▪ Getekende toestemmingsverklaring
▪ Kopie geldig legitimatiebewijs
▪ Werkgever gegevens

Dit startdossier wordt door VHG/werkgever  
aangeleverd aan Wecreate

Wecreate  /  deelnemer

Tijdens en na traject per deelnemer:
▪ Ontwikkelplan
▪ Gepreksverslagen 
▪ Presentielijst
▪ Getekende prestatieverklaring

Dit wordt door Wecreate verwerkt tot een 
einddossier en voorgelegd aan het 
Ministerie ter controle



Verdere vragen? 

Jeroen Zijlmans
j.zijlmans@vhg.org

Aanmelden: 
brancheopleiding@vhg.org

mailto:j.zijlmans@vhg.org
mailto:brancheopleiding@vhg.org




Programma 2: Krachtige Leermeester Planning

Groepssessie  
deelnemers

Individueel en 
digitaal

Kick-off
Duur: 60 min 

Online

1 op 1 coaching 
gesprek

Duur: 1,5 uur

Invullen 
AM Scan 

WCC/Trainer Kandidaat Coach

Workshop

Communicatie
Duur: 2,5 uur

Intervisie
Duur: 2,5 uur

Huiswerk 
Drijfveren + 
Routekaart

Workshop

Coachend 
Leiderschap

Duur: 2,5 uur

Ontwikkel

plan afmaken

1 op 1 coaching 
gesprek

Duur: 1,5 uur

Openvragen uur
Duur: 60 min 

Online

Tijdspad traject 2-3 maanden



Programma 2: Krachtige Leermeester inhoud

Kick-off
(online max 1 uur)

• Uitleg programma
• Uitleg tool, inloggen en laten zien 

Arbeidsmarkt scan
• Praatplaat bespreken (variant eigen regie 

gaat over huidige werksituaties, 
vaardigheden en verleden) 

Huiswerk

• Invullen 
arbeidsmarktscan 
online 

• Invullen vragen uit 
praatplaat

1e Coaching sessie
(online 1,5 uur)

• Gemak stellen
• Bespreken praatplaat en 

vaardigheden, huidige werksituatie en 
arbeidsverleden

• Scan bespreken
• Wat is je doel van het traject?
• Kwaliteitenspel

Workshop 1 -
Communicatie

(2,5 uur)

• Check in
• Oordeelloos luisteren
• Het goede gesprek
• Check out

Workshop 2  -
Coachend leiderschap

( 2,5 uur)

• Check in
• Coachend leiderschap
• Hoe laat je de ander op zijn eigen 

manier groeien
• Check out

Huiswerk

• Invullen drijfverenscan

• Ontwikkelplan

• Vragenuur (online)

Intervisie
(2,5 uur)

• Drijfveren bespreken

• Routekaart uitleg
(*Zie volgende sheet)

• Ontwikkelplan

Huiswerk

• Routekaart invullen

• Ontwikkelplan afmaken

2e coaching sessie
(online 1,5 uur)

• Toekomstperspectief

• Ontwikkelplan

• Overige punten; financieel, 
vitaliteit ,pensioen ,zorgtaken , 
intimidatie, corona.



Programma 2: Routekaart opdracht

     

      

                  

                                

      

     

                               

             

                             

                                                        

      

                                                  

Routekaart opdracht

Doel

• Eigen ontwikkelplan vanuit hier opbouwen

• Medewerkers kunnen begeleiden in hun ontwikkeling

• Belemmerende gedachten te herkennen bij zichzelf en bij medewerkers en 
het effect hiervan

• Vanuit positieve houding kunnen denken

• Werken aan eigenaarschap


