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Achtergrond 
In nauwe samenwerking tussen BGL & partners, THP en Anderz Organiseren is in 2017 de opleiding 
‘Coachend leidinggeven in Zorg en Welzijn’ ontwikkeld. Met deze opleiding beogen wij een aanbod te 
creëren, dat tactisch/operationeel leidinggevenden nieuwe handelingsperspectieven biedt, rekening 
houdend met actuele ontwikkelingen in deze sector.  

Het verruimen van theoretische en methodische kennis wordt gecombineerd met het trainen van praktische 

vaardigheden en het werken aan persoonlijke ontwikkeling. Op verantwoorde wijze worden denkbeelden en 
methodieken uit de positieve psychologie, de gedragswetenschappen, organisatiekunde en veranderkunde 
samengebracht tot een samenhangend geheel. 

Inleiding 
De zorg- en welzijnssector bevindt zich in de implementatiefase van een omvangrijke stelsel-
wijziging. De ‘decentralisaties’ van zorg, welzijn en jeugdhulpverlening hebben een grote impact op 
zorg- en welzijnsorganisaties.  

Zo verandert de manier van zorg en dienstverlening aan cliënten en de wijze van samenwerking met cliënten 
(en hun naasten). Ook de wijze waarop het werk van professionals, vrijwilligers en mantelzorgers 
georganiseerd wordt, is sterk aan het veranderen. We kunnen spreken van een ingrijpende 

cultuurverandering: een transformatie. Daarin zijn zowel de mensen betrokken die zorg nodig hebben en/of 
mantelzorg bieden, als ook medewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties. 

De zorg- en welzijnsorganisaties zetten de transformatie sterk in op de directe relatie tussen de 
zorgprofessional en de cliënt. Zo zelfstandig mogelijk leven en werken is een leidend principe geworden voor 
zowel cliënt als naaste medewerker. Daarbij wordt gezocht naar nieuwe vormen van eigenaarschap en 

regie, zo dicht mogelijk bij en samen met de cliënt en diens naasten. 

Coachend leidinggeven terug naar inhoudsopgave !3

 Onder het moto ‘slimmer en leuker’ 
verzorgen we een inspirerend 
leerprogramma dat ruimte biedt om 
plezierig met en van elkaar te leren.
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De beschreven veranderingen hebben daarmee ook een forse impact op de rol en stijl van de 

leidinggevenden. Wij willen hen leren hoe ze de strategische beweging vertalen naar de zorgrealiteit van 
alledag. Daarom is het nodig dat deze leidinggevenden gaan beschikken over stevige ankers. Met deze 
ankers bedoelen we: 

1. Een leiderschapsvisie die vertrekt vanuit klantwaarde (‘de bedoeling’) en die inspirerend en toepasbaar 
is; 

2. Veranderkundig weldoordachte aanpakken die kloppen met deze visie;  
3. Een coachende stijl van leidinggeven, die helpt om de beweging te maken bij de professionals en de 

teams; 

4. Een samenwerkingsgerichte houding en het vermogen om te bouwen aan duurzame relaties met andere 
organisaties in zorg- en dienstverlening. 

Daarnaast is het belangrijk om: 

5.  Aandacht te hebben voor resultaatgerichtheid, kostenbewustzijn, kwaliteitsmanagement en het benutten 

de mogelijkheden moderne digitale informatie- en communicatietechnologie; 
6. Een gedrevenheid te bezitten om voortdurend te willen verbeteren; 
7. Aandacht te  hebben voor de professional als kapitaal voor de organisatie vanuit eigentijds 

werknemerschap. 

De opleiding ‘Coachend leidinggeven in Zorg en Welzijn’ is gericht om deze ankers te versterken en geeft 

een relevant antwoord op de huidige ontwikkelingen en uitdagingen waarvoor managers in de zorg- en 
welzijnssector zich geplaatst zien.  
 
De deelnemers leren hoe ze de beweging kunnen realiseren die in hun organisaties gemaakt moet worden. 
Tevens ontwikkelen de deelnemers competenties om eigentijdse professionals te stimuleren tot 
zelfstandigheid en eigenaarschap. 

Coachend leidinggeven terug naar inhoudsopgave !4
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Over de opleiding 
In de opleiding ‘Coachend leidinggeven in Zorg en Welzijn’ maken we een bewuste verbinding 
tussen: 
• De ontwikkeling van uw individuele coachingskwaliteiten; 

• De verdieping op actuele veranderkundige vraagstukken in uw eigen werkcontext; 
• De rollen die u als coachend leidinggevende in relatie met anderen in die context speelt. 

Juist in deze koppeling ontwikkelt u nieuwe handelingsperspectieven en werkzame coachende leiders-
kwaliteiten, waarmee u succesvol sturing kunt geven aan de uitdagingen waarvoor u zich geplaatst ziet. 

Dit leert u 

• U verdiept uw inzicht in actuele veranderkundige vraagstukken in de zorg- en welzijnssector. 

• U ontwikkelt leiderschap en gedrag dat passend is bij de actuele uitdagingen van uw organisatie/eenheid. 

• U leert hoe u vanuit een heldere organisatie- en leiderschapsvisie de ‘systeemwereld’ en ‘leefwereld’ van 
een organisatie beter op elkaar af kunt stemmen. 

• U ontwikkelt vanuit een gedegen werkmodel coachings- en begeleidingskwaliteiten die u leert toepassen   
in uw eigen werkpraktijk. 

• U leert via zelfonderzoek en reflectie hoe u de opgedane kennis, inzichten en vaardigheden op natuurlijke 

wijze kunt integreren binnen uw eigen persoonlijkheid en werkwijze. 

• U ontwikkelt een open leerhouding die zich kenmerkt door actief experimenteren, ontvankelijkheid voor 
feedback en reflectie op uw eigen handelen. 

• U leert hoe u medewerkers kunt inspireren  en stimuleren tot verbinding en succesvolle samenwerking 
door zelf een rolmodel te zijn. 

• U leert hoe u verbinding kunt maken tussen uw eigen eenheid en de rest van de organisatie.  

• U ontwikkelt kennis en vaardigheden die u nodig heeft om te kunnen participeren in brede netwerken. 

• U ontwikkelt oog voor de ethische aspecten van de toepassing van het geleerde in de beroepspraktijk. 

• U herkent de grenzen van de eigen professionaliteit en weet wanneer doorverwijzing noodzakelijk is. 

Belangrijke theoretische invalshoeken  

Meervoudig kijken 
Het sociaal constructionisme is een stroming die ervan uitgaat dat er geen objectieve werkelijkheid bestaat, 
maar dat onze waarnemingen gekleurd zijn door onze persoonlijke geschiedenis, ervaringen en voorkeuren. 

Met de verhalen die we elkaar over onze ervaringen vertellen, creëren we onze eigen, unieke werkelijkheid.  
In de opleiding leert u hoe u via de weg van de dialoog (storytelling) verhalen betekenis kunt geven en vanuit 
verschillende perspectieven met elkaar kunt verbinden. Daarmee ontstaat ruimte om verschillende 

opvattingen te verbinden én voortgang te maken in besluitvorming en implementatie. U kunt vanuit deze 
invalshoek met grotere groepen medewerkers komen tot actieve participatie, uitwisseling van standpunten 
en richting gevende en gedragen besluitvorming. 

Waarderende benadering 
In de opleiding hanteren wij een waarderende aanpak, die aansluit bij wat mensen reeds kunnen. De focus 

ligt op het denken in mogelijkheden en het zichtbaar maken en verbinden van succeservaringen (best 
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practices). Slechts een kleine stap in de goede richting is voldoende om een proces van grote verandering in 
gang te zetten (rimpelingseffect). Standaardoplossingen voor allerlei vraagstukken bestaan niet, want ieder 
mens is tenslotte uniek. Het is dan ook belangrijk om open te staan voor verschillen en diversiteit te 
benutten. 

Action learning 
Mensen zijn sociale wezens en leren, veranderen en ontwikkelen zich in samenhang met hun omgeving.  
Kennis wordt door ieder mens op eigen wijze geconstrueerd en tegelijkertijd steeds gespiegeld aan de 
opvattingen van anderen. Hiermee worden persoonlijke opvattingen niet alleen verrijkt, maar kunnen ze ook 
gemeengoed van een praktijkgemeenschap worden. In de opleiding creëren we bewust leerpraktijken waar 
andere opvattingen kunnen gelden dan in uw werkpraktijk. Door verschillende praktijken met elkaar te 
verbinden, kunt u nieuwe inzichten, kennis en vaardigheden uit de leerpraktijk direct benutten als bron voor 
veranderingen in uw werkpraktijk. 

Veranderkundige aanpak: Werken vanuit ‘de bedoeling’ 
In de opleiding werken we onder meer vanuit de theorie van de ‘Verdraaide organisatie’ (Wouter ’t Hart, 
2012). Deze laat zien hoe systemen en mensen zich tot elkaar verhouden en wat ervoor nodig is om de 
kracht van beide optimaal te benutten. Door de ‘bedoeling’ (daar waar het uiteindelijk om gaat) van een 
organisatie als uitgangspunt en continu reflectiemechanisme voor het handelen te nemen, wordt de balans 
tussen de systeemwereld (regels en protocollen) en leefwereld  (de waardecreatie tussen de professional en 
klant in het hier en nu) gerealiseerd.  

Ontwikkelingsgericht: Leren vanuit bewustwording 
Mensen beschikken in principe over alle mogelijkheden, kwaliteiten en hulpbronnen, waarmee ze zelf hun 
vraagstukken kunnen aanpakken of oplossen. Hierdoor is men in staat om een leven te leiden dat in 
overeenstemming is met eigen levensdoelen en ultieme waarden.  Daarbij gaan we er ook van uit dat 
situaties van teleurstelling, falen, verlies etc. bij het leven horen en dat problemen mogelijkheden tot 
verandering en groei bieden. Om de gewenste ontwikkeling te realiseren zijn bewustwording van eigen 
patronen en reflectie  op  het eigen handelen essentieel. 

Methodische uitgangspunten 

• U bent geen beroepscoach, maar ontwikkelt begeleidings- en coachingsvaardigheden, die u vanuit uw
managementrol gaat inzetten in de beroepspraktijk (‘effect based’ werken).

• Vanuit het principe van ‘learning by doing, learning by reflection’ ontwikkelt u coachvaardigheden die u
leert verbinden met de mens die uzelf bent. U bent tenslotte zelf het belangrijkste instrument in het
gewenste veranderingsproces.

• U leert de daadwerkelijke betekenis en impact van coaching te doorgronden door het coachproces vanuit
verschillende invalshoeken te ervaren. U zult hiertoe afwisselend de rol van coach, coachee en observant
innemen.

• Vanuit het uitgangspunt ‘geen confrontatie zonder relatie’ vinden we het belangrijk om u te leren kennen.
Bij aanvang van de opleiding in een persoonlijk intakegesprek, gedurende de opleiding tijdens de lessen
en supervisie. Vanuit deze relatie kunnen we u met scherpte begeleiden in uw leerambities en

persoonlijke ontwikkeling.

Coachend leidinggeven terug naar inhoudsopgave !6
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• ‘U kunt alleen het verschil maken als u het verschil toelaat.’ Tijdens de opleiding stimuleren we u een 

eigen stijl met ruimte voor professionele variatie te ontwikkelen.  

• U maakt kennis en experimenteert actief met allerlei werkvormen en aanpakken om uw pallet aan 
handelingsmogelijkheden uit te breiden; 

• ‘Het glas is niet half vol of half leeg, maar gevuld’. Dat wat is verdiend het om gewaardeerd te worden op 
de waarde die het heeft. Respectvol op de relatie, stevig op de inhoud, maar altijd op een waarderende 
manier.  

• Onder het motto ‘slimmer en leuker’ zorgen we voor een inspirerend en afwisselend leerprogramma dat 
ruimte biedt om plezierig van en met elkaar te leren. 

Coachend leidinggeven terug naar inhoudsopgave !7
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Voor wie 
De opleiding ‘Coachend leidinggeven in Zorg en Welzijn’ is bestemd voor het hoger- en middenkader 
(tactisch en operationeel management) in de zorg- en welzijnssector. Voor Leidinggevenden die 
vanuit een krachtige visie op organisatieontwikkeling en leiderschap en een actieve coachingsrol 
sturing willen geven aan de veranderopdracht waarvoor hun organisaties zich geplaatst zien.  

Als deelnemer beschikt u over een HBO denk- en werkniveau. 

Opzet 
De opleiding omvat drie modules van elk vijf leerbijeenkomsten verspreid over een periode van 12-14 
maanden. Naast gezamenlijke lesdagen vormen supervisie, intervisie en sponsorschip belangrijke 
elementen van uw leerroute. 

De opleiding is vormgegeven als een leerhuis, dat ruimte biedt aan een inspirerende en veilige 
leeromgeving. We beschrijven hieronder de leercontext en begeleidingsstructuur van de opleiding (het 
leerhuis als gebouw). Onder kopje ‘Inhoud’ komt de specificatie van de leerinhoud (het leerhuis als leef- en 

leeromgeving) aan bod. 
 
Figuur: Het leerhuis als gebouw 
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Het fundament: de werkpraktijk 

De opleiding wordt stevig verankerd met de werkpraktijk. De werkpraktijk vormt als het ware het fundament 
van waaruit gewerkt wordt. Er vindt voortdurend wisselwerking plaats tussen de eigen werkpraktijk en het 

leerproces dat u in de opleiding doormaakt. 

Het dak: de leerpraktijk 

In de leerpraktijk zien we het leerproces in de opleiding zich ontwikkelen. U doorloopt verschillende 
leerstappen waaraan verschillende leervormen verbonden zijn. Het werkmodel, de eerder beschreven 

theoretische en methodische uitgangspunten, vormen het kader van waaruit gewerkt wordt. In de leerpraktijk 
ontwikkelt u inzichten in patronen en situaties en wordt u aangemoedigd uw ziens- en handelswijze te 
verruimen. Hiertoe wordt bewust ruimte gemaakt om actief te experimenteren. U beweegt zich daarbij van 

de ‘comfort zone’ naar de ‘learning zone’.  

De muren: supervisie, intervisie/leergroep, sponsorship 

Tijdens de opleiding wordt u begeleid door middel van supervisie, zowel individueel als groepsgewijs.  

Per module heeft u twee supervisiegesprekken. In de module ‘Coach Foundation’ ligt het accent van de 
begeleiding op uw ontwikkeldoelen en uw functioneren als coach in de werkpraktijk. In de modules 
‘Veranderaanpak’ en Organisatieleren’ hebben de beide supervisiebijeenkomsten tot doel u inhoudelijk te 

begeleiden bij het veranderplan en het onderzoek. 

De opleiding stelt deelname aan een intervisie/leergroep verplicht. We geloven dat leren van elkaar een 

extra inspiratiebron biedt. Het is belangrijk om in een veilige leeromgeving te leren van elkaar en zo de 
dynamieken die u vaak in de werkpraktijk tegenkomt, in de leerpraktijk met elkaar te kunnen  
onderzoeken.  

Voor een optimale leeropbrengst is sponsorship vanuit de werkorganisatie noodzakelijk. Dat betekent dat er 
binnen de werkpraktijk ondersteuning geboden moet worden bij het uitvoeren van opdrachten die vanuit de 

opleiding worden gegeven. 

Coachend leidinggeven terug naar inhoudsopgave !9
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Inhoud 
Het leerhuis als leef- en leeromgeving 

Voortraject 

Voordat u het leerhuis betreedt, vindt een intakegesprek plaats. In het gesprek vindt het uitwisselen van 
wederzijdse verwachtingen plaats en vormen we een beeld van de veranderopgave waarvoor u in de 

werkcontext staat. Ook vinden we het belangrijk een evenwichtige deelnemersgroep samen te stellen met 
het oog op een maximaal rendement voor de deelnemers. 

Leermodules 

In de binnenkant van het leerhuis onderscheiden we drie leermodules: 

• Coach Foundation 
• Veranderaanpak 
• Organisatieleren 

Module Coach Foundation 

In de module ‘Coach foundation’ wordt de basis gelegd voor coachend leiderschap. We starten met een 
gedegen introductie. Deze introductie staat in het teken van kennis maken met elkaar, het programma van 
de opleiding, de gehanteerde leermethoden en de visie op coaching en leiderschap in de context van zorg 

en welzijn en de specifieke managementrol.  

De lesdagen in deze module worden gevormd aan de hand van de volgende thema’s: 

• Wie ben ik en welke ‘coachjas’ heb ik aan? (1 dag) 

• Gespreksvoering en oplossingsgericht coachen (2 dagen) 

• Waarneming en congruentie (1 dag) 

• Integratie: examen aan de hand van een praktijksimulatie. Toetsingscriteria vanuit het competentieprofiel 
Coach Foundation (EMCC) (1 dag) 

Module Veranderaanpak 

In de module ‘Veranderaanpak’ maken we de verbinding tussen enerzijds het bouwen aan de verander-

opgave en veranderopdracht vanuit uw werkpraktijk en anderzijds aan uw leerproces als coachend 
leidinggevende. 

De eerste invalshoek is de veranderopgave zelf. U maakt een veranderverhaal, waarin u een planmatige 
beschrijving geeft van de veranderopgave, veranderopdracht en relevante verandervragen voor uw 
werkpraktijk (eenheid of afdeling). Daarbij gaat het niet alleen om de samenstelling van het veranderverhaal, 

maar vooral ook om de veranderkundige redenaties en relevante veranderinterventies, die daarbij ingezet 
zouden kunnen worden. In interactieve sessies worden de veranderverhalen aan elkaar gepresenteerd, 
waardoor eigen inzichten verrijkt kunnen worden. 

Coachend leidinggeven terug naar inhoudsopgave !10
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De tweede invalshoek in dit proces is de rol en aanpak van de coachend leidinggevende zelf bij het 

ontwikkelen en implementeren van het veranderverhaal. We zoomen in op de leiderschapsstijl en aanpak die 
daarbij ingezet zou kunnen worden.   

De lesdagen in deze module worden gevormd aan de hand de volgende themagebieden: 

• Veranderopgave en de rol van de coachend leidinggevende (1 dag)

• De veranderopdracht en het ‘veranderverhaal’ (1 dag)

• Veranderkundig leren redeneren (1 dag)

• Werken met interventies (1 dag)

• Integratie (1 dag)

Module Organisatieleren 

In de module ‘Organisatieleren’ verdiept u uw veranderkundige kennis en vaardigheden met betrekking tot 
het werken met groepen binnen de organisatiecontext. 

Het kan daarbij als coachende leidinggevende gaan over de groep van uw eigen eenheid, uw medewerkers, 
maar het kan ook gaan over groepen die met elkaar samenwerken in projectverband, met spelers binnen 
(en/of buiten de organisatie) of groepen die onderling overleg en afstemming nodig hebben, zoals 

managementteams of horizontaal overleg met collega-managers. We werken in deze module met 
interactieve werkvormen als videofeedback en observatietechnieken. 

De lesdagen in deze module worden gevormd aan de hand de volgende thema’s: 
• Organisatiedynamica en de systemische wetten (1 dag)
• Situationeel leidinggeven (1 dag) 

• Groepsleren, teamontwikkeling, teamrolmanagement (1 dag)
• Overleg en besluitvorming (1 dag)
• Integratie (1 dag) 

Literatuurstudie en leeropdrachten 
Aan de hand van literatuurstudie en gerichte opdrachten werkt u aan het vergroten van uw competenties met 

betrekking tot de behandelde thema’s,  
Tijdens de opleiding ontvangt u (schriftelijke) feedback van uw supervisor op uw opdrachten. 

Blended learning 
In de opleiding wordt gebruik gemaakt van moderne leervormen, waaronder verschillende zelfonderzoek 
instrumenten en videofeedback. Om de contacturen zo praktisch en effectief mogelijk in te richten worden 

theorie, gebruikte methoden en technieken en opdrachten zoveel mogelijk aangeboden via een Digitale 
Leeromgeving (DLO).  

Toetsing en diplomering 
Er geldt een 90 procent aanwezigheidsverplichting voor de lesdagen. (Te veel) gemiste lessen kunnen in 

overleg met de trainer van de dag worden ingehaald of gecompenseerd.  

Coachend leidinggeven terug naar inhoudsopgave !11
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Voor de toetsmomenten en de supervisie geldt een 100 procent aanwezigheidsverplichting. 

Per module komt u minstens tweemaal bijeen in de  intervisie-/leergroep. 
 
Tijdens de opleiding laat u aan de hand van specifieke opdrachten en praktijktoetsen zien dat u beschikt 

over de gevraagde competenties op het gebied van veranderen en coachen. Deze sluiten aan bij 
beroepskwalificaties 5 tot en met 11 zoals gedefinieerd in het landelijk beroepsprofiel Management in zorg 
en dienstverlening. 

Coachend leidinggeven terug naar inhoudsopgave !12
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Erkenning 
BGL beschikt over verschillende keurmerken die de kwaliteit van onze organisatie en opleidingen 
waarborgen. 

EMCC/ NOBCO  

De European Mentoring & Coaching Council (EMCC) heeft tot doel een good coaching practice in heel 

Europa te bevorderen. In dat kader zorgt de EMCC voor twee Europese kwaliteitskeurmerken: European 
Individual Accreditation (EIA) voor coaches en European Quality Award (EQA) voor opleidingen voor 
coaches. 

BGL biedt EMCC geaccrediteerde Coachopleidingen aan op Foundation en Practitioner niveau. 
De NOBCO is een beroepsorganisatie voor coaching in Nederland en verzorgt de EMMC accreditatie in 

Nederland. U kunt zich  na het volgen van de geaccrediteerde coachopleidingen onder voorwaarden 
aansluiten bij de NOBCO. Meer informatie: www.nobco.nl 

CPION/SPHBO  

CPION (Centrum Post-Initieel Onderwijs) vormt het aanspreekpunt voor aanbieders die hun post-initiële 

opleidingen willen laten registreren als officiële Registeropleiding. De SPHBO is een landelijke 
dienstverlenende organisatie op het gebied van Post-HBO-opleidingen. Voor de opleiding ‘Coachend 
leidinggeven in Zorg en Welzijn’ is een Post-HBO opleidingsregistratie aangevraagd. Deze wordt met 

terugwerkende kracht toegekend. Meer informatie: www.cpion.nl 

CEDEO en NRTO 

De kwaliteitskeurmerken van CEDEO en NRTO geven erkenning voor de kwaliteit van onze 
opleidingsproducten en de professionaliteit van de dienstverlening. Meer informatie: www.cedeo.nl en 

www.nrto.nl  

Coachend leidinggeven terug naar inhoudsopgave !13
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Doorstromen 
Na afronding van de opleiding ‘Coachend leidinggeven in Zorg en Welzijn’ is het mogelijk uw 
competenties verder uit te breiden of te verdiepen. We noemen een aantal doorstroomrichtingen. 

Opleiding Coach Practitioner 

De module Coach Foundation biedt toegang tot de 10-daagse vervolgopleiding Coach Practitioner van BGL. 

Deze opleiding biedt verbreding en verdieping van uw coachingscompetenties op het gebied van narratieve 
coaching en procescoaching.  

Opleiding Coach 55+ 

De module Coach Foundation biedt toegang tot de 10-daagse vervolgopleiding Coach 55+ van BGL. Deze 

opleiding biedt u een stevig instrumentarium om mensen tussen 50-75 jaar professioneel te ondersteunen bij 
het uitwerken van hun levensvraagstukken en carrièrewensen.      

Trainingen en Masterclasses  

BGL heeft een breed aanbod aan kortdurende nascholingsactiviteiten in de vorm van geaccrediteerde 

masterclasses en trainingen waarmee u uw kennis en inzichten kunt verrijken. Een aantal trainingen en 
masterclasses zijn speciaal toegesneden op coaches.  

Trainers 
De opleiding ‘Coachend leidinggeven in Zorg en Welzijn’ wordt gegeven door Cher ten Have (Ten 
Have & Partners) en Willy Verkuijlen (Anderz Organiseren).  

Beiden hebben een jarenlange ervaring in organisatieverandering als respectievelijk organisatieadviseur en 
intern adviseur op het gebied van HRM en Organisatie Ontwikkeling in zorgorganisaties. Zij hebben onder 

meer de Advanced Change Masteropleiding bij Sioo (Interuniversitair Studiecentrum voor Organisatie- en 
Veranderkunde) afgerond. Vanuit hun brede ervaring en een warm hart voor hun vak verrijken zij hun lessen 
met praktijkvoorbeelden en deskundige adviezen. 

Kosten, data en locaties 
De prijzen en data vindt u terug op de opleidingspagina op onze website. 

De opleiding wordt op meerdere locaties in Nederland aangeboden. De opleiding bieden wij aan in de vorm 
van een ‘open inschrijving’ en als ‘maatwerk’ voor uw organisatie. 
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Vergoedingsmogelijkheden 
Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) 

O&O-fondsen dragen financieel bij aan de scholing van werknemers in hun branche. Het kan hier gaan om 

trainingen van enkele dagen, een cursus van een paar maanden of een volledige opleiding. 

Werkgevers kunnen een beroep doen op de middelen die de O&O-fondsen beheren. Omdat de exacte 

mogelijkheden en voorwaarden per sector verschillen, kunnen werkgevers het beste bij hun branche-
organisatie navraag doen over de voor hun geldende subsidieregeling voor scholing. 

Aftrek studiekosten of andere scholingsuitgaven 

Onder enkele voorwaarden zijn de studiekosten of andere scholingsuitgaven voor particulieren aftrekbaar:   

• U of uw fiscale partner heeft de uitgaven voor uw studie gedaan. 

• De opleiding is gericht op uw (toekomstige) beroep of werk. 

• De uitgaven waren hoger dan de drempel van € 250 en lager dan het vastgestelde maximum 
aftrekbedrag (meestal € 15.000). 

Kosten die kunnen worden opgevoerd zijn: lesgeld, kosten voor studieboeken, (een deel van de) kosten voor 
duurzame goederen als bv. een pc of camera en kosten voor EVC-procedures.  

Uitgaven voor levensonderhoud, reis- en verblijfskosten, studiereizen en excursies en een studeer- of 
werkkamer zijn niet aftrekbaar. Voor de pc en andere duurzame goederen geldt dat u drie jaren achter elkaar 
30 procent mag aftrekken. Dus 10 procent niet. Bovendien moet de pc wel aantoonbaar gebruikt worden 

voor de studie.  

Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl). 
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Veelgestelde vragen 
Heeft u vragen over inschrijven, kosten en betaling, lesdagen, start van de opleiding of 
studiemateriaal?  

Kijk dan op de website op de Veelgestelde Vragen pagina. U kunt ook contact met ons opnemen via 
info@bgl.nl of (023) 5556755.  

Ga naar www.bgl.nl/veelgestelde-vragen/ 

Inschrijven 
Sluit de opleiding aan bij uw verwachtingen, dan kunt zich online inschrijven via de website van BGL 
& partners. Vul het inschrijfformulier en het intake-formulier in en voeg een CV bij. Wij ontvangen 
deze formulieren direct via de e-mail. U ontvangt een kopie van deze formulieren op het door u 
aangegeven e-mailadres.  

Nadat wij de formulieren hebben ontvangen, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek en wordt 

onderzocht of de opleiding een passende keuze is voor u.  

U ontvangt binnen 7 werkdagen na inschrijving een bevestiging. U kunt zelf op uw inschrijfformulier een 

voorbehoud maken bijvoorbeeld van financiering. Wij reserveren dan wel een plaats voor u in de opleiding.  

Als het aantal aanmeldingen het maximum bereikt, zullen wij contact met u opnemen en informeren of u uw 

voorlopige inschrijving al definitief kan/wil maken. In de vakantieperiode kan de bevestiging van uw 
inschrijving langer dan 7 dagen duren, wij vragen hiervoor uw begrip.  

Heeft u vragen? U kunt altijd contact met ons opnemen via info@bgl.nl of (023) 5556755. 

Ga naar www.bgl.nl/online-inschrijven/ om u in te schrijven. 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Over ons 
De opleiding ‘Coachend leidinggeven in Zorg en Welzijn’ is stand gekomen tussen BGL & partners, 
THP en Anderz Organiseren. Zij hebben hun expertise gebundeld in een veranderkundig samen-
werkingsverband, dat u vanuit verbinding ondersteunt bij het verwezenlijken van de gewenste 
transformatie in uw organisatie. 

BGL & partners 

Al meer dan 25 jaar verzorgt BGL op laagdrempelige wijze kwalitatief hoogwaardige opleidingen, trainingen, 
integrale advies- en ontwikkeltrajecten voor organisaties, leidinggevenden, teams en individuele werknemers   

gericht op duurzame verandering. BGL biedt een totaalaanbod op het gebied van professionele coaching 
aan voor klanten afkomstig uit met name zorg- en welzijnsorganisaties en het onderwijs. 

In onze visie vormt ontwikkeling de basis voor persoonlijk welbevinden en zakelijk succes. De intensieve en 
persoonlijke benadering zorgt voor diepgang en kwaliteit in het ingezette ontwikkelingsproces. Door de 
praktische, ervaringsgerichte insteek kunt u de opgedane inzichten direct verbinden met uw dagelijks 

handelen.  

Wij hechten sterk aan een aantal in de praktijk beproefde basiswaarden. Het zijn de kwaliteitseisen voor al 

onze activiteiten. U vindt ze terug in: 

• een open, persoonlijke benadering: respect voor de eigenheid van ieder individu staat centraal; 

• een flexibele grondhouding: het gaat om het vergroten van de keuzemogelijkheden, zodat effectief 

inspelen op veranderingen mogelijk is; 

• een dynamisch innovatieve aanpak: we stimuleren het nemen van initiatief en het betreden van 
ongebaande paden en het is een uitdaging om zaken net even anders te benaderen; 

• een werkwijze die gericht is op samenwerking: met gedeelde verantwoordelijkheid wordt gewerkt aan 
resultaat en ieders inbreng en kwaliteiten worden optimaal benut. 

Ten Have en Partners 

Al 25 jaar vormt THP een solide samenwerkingspartner in organisatievraagstukken voor zorgorganisaties, 

opleidingsinstituten, overheidsinstellingen en bedrijven. Vanuit een integrale benaderingswijze ondersteunt 
THP mensen en organisaties bij het verduidelijken van hun vraagstukken en in hun zoektocht naar nieuwe 
en werkende oplossingen. Op creatieve wijze worden kennis en inzichten gecombineerd en wordt 

veranderkracht gecreëerd door spanning en scherpte te maken. Tot de klantenkring behoren diverse 
bedrijven, gezondheidscentra, opleidingsinstituten en overheidsinstellingen.  

Onze werkwijze kenmerkt zich door: 

• Transparantie en betrouwbaarheid: we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen; 

• Resultaatgerichtheid: wij werken met u aan vooraf vastgestelde doelen, spreken elkaar aan op resultaten 

en delen de verantwoordelijkheid voor het resultaat; 

• Ontwikkelingsgerichte benadering: wij streven voordurend naar kwaliteitsverbetering van producten en 
dienstverlening en ontwikkeling van medewerkers. Ook werken we actief aan onze eigen ontwikkeling, 

zodat we het voorbeeld kunnen zijn in de gewenste verandering. 
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Anderz Organiseren 

Na meer dan 25 jaar werkervaring in HRM, HRD, en Organisatie Ontwikkeling in met name de 

gezondheidszorg en bij de overheid, besloot Willy Verkuijken in 2014 als zelfstandig Organisatie Adviseur 
vanuit zijn bureau Anderz Organiseren. Sinds 2015 is Anderz Organiseren in een samenwerkingverband 
verbonden met  Ten Have en Partners, van waaruit bestuurders en management van zorgorganisaties in 

Noord-Brabant begeleiden en adviseren in strategie en verandering. Daarnaast voeren zij onderzoeks-
opdrachten uit en ontwikkelen zij nieuwe veranderkundige methodieken. 

In de visie van Anderz Organiseren is verandering onlosmakelijk verbonden met leren. Het gaat daarbij vaak 
over de verbinding tussen structuur, leiderschap en organisatiecultuur. Samen met de klant en in gedragen 
verantwoordelijkheid wordt werkende weg gewerkt aan het realiseren van verandervermogen tot in de 

diepste kern van de organisatie. Hierdoor ontstaat een organisatiecultuur die duurzaam en wendbaar zal 
zijn. De werkwijze is te typeren als inhoudelijk, betrokken en integer. Vanuit daadkracht wordt gewerkt aan 
resultaten die er toe doen. Vanuit samenspel wordt verbinding tot stand gebracht en het onbespreekbare 

spreekbaar gemaakt.  
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bezoek onze websites: 

www.bgl.nl 
www.tenhaveenpartners.nl 
www.anderzorganiseren.com

 

“Fascinerend en inspirerend,  
zeer waardevol, 
buitengewoon goede trainers”

http://www.bgl.nl
http://www.tenhaveenpartners.nl
http://www.anderzorganiseren.com
http://www.bgl.nl
http://www.tenhaveenpartners.nl
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BGL & partners, THP en Anderz Organiseren hebben hun 

expertise gebundeld in een veranderkundig samen-

werkingsverband, dat u vanuit verbinding ondersteunt bij 

het verwezenlijken van de gewenste transformatie in uw 
organisatie.


