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Academycoaching 
Academycoaching is hét bureau voor duurzame ontwikkeling van hoger opgeleide young professionals in de zorg. 

Wij ondersteunen young professionals door heel Nederland met onze hybride vormen van begeleiding. Dat betekent: een efficiënte mix 
tussen online en face-to-face interventies. Onze coaches kennen de mogelijkheden en belemmeringen van werken en leven in deze tijd. 
En wij vinden dat iedere young professional het verdient om ondersteuning te krijgen bij persoonlijke, professionele en carrièrematige 
ontwikkeling. Daardoor halen we het beste in hen naar boven en groeit het werkgeluk, de bevlogenheid en de productiviteit. 

“Een bevlogen professional is energiek, zelfeffectief en kan passend invloed uitoefenen op gebeurtenissen die zijn leven beïnvloeden.”  
– prof. dr. Arnold B. Bakker. Wij noemen dat: het versterken van zelfsturend vermogen.  

Academycoaching | Duurzame ontwikkeling voor young professionals in de zorg. 

www.academycoaching.nl 

info@academycoaching.nl 

085-4011298 

 

Duurzame ontwikkeling 
voor Young Professionals 

http://www.academycoaching.nl/
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Individuele coaching 

Keuze voor coaching in een 

samenstelling van online 

begeleiding en face-to-face 

gesprekken die het beste 

past. Afhankelijk van de 

vraag of ontwikkelbehoefte 

adviseren wij een 

begeleidingstraject. Effectief 

en op maat.  

Groepsprogramma’s 

Onze programma’s voor 

young professionals zijn in te 

zetten op curatie, preventie 

en/of amplitie. De 

programma’s zijn vaak een 

mix van groepssessies, 

workshops, individuele 

sessies en e-coaching. Dit 

kan eenmalig maar ook 

cyclisch voor grotere 

groepen young professionals 

per keer. 

Workshops 

Interactieve sessies voor 

groepen tot 75 mensen. 

Zowel los in te zetten als 

introductie of als verdieping 

van groeps-programma’s. 

Meer dan 15 thema’s 

waaronder: balans, 

stressmanagement, 

jobcrafting en keuzes 

maken. 

Advies 

Naast daadwerkelijke 

begeleiding denken wij mee 

over de ontwikkeling en de 

implementatie van 

effectieve interventies voor 

young professionals. 

Bijvoorbeeld met onze 

online toolbox voor grip op 

alle interventies. 

Dienstverlening 

Persoonlijke ontwikkeling 

Professionele ontwikkeling 

Carrière ontwikkeling 
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Bachelor 3.2  
Leadership in  
Practice 

Master jaar 1 
PLOT-ter 

Master jaar 2 
NowWhat 

Master jaar 3 
NowWhat 

A(N)IOS 
WhatsNext 

Tijdens meerdere programma’s wordt 

gestructureerd gewerkt aan 

professionele en persoonlijke groei van 

zorgprofessionals (student, coassistent, 

A(N)IOS). Wij ondersteunen het 

opleidingsklimaat en bieden veel 

leermomenten gedurende de opleiding.  

Duurzame 

ontwikkeling in  

de zorg 
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Leergangen binnen de zorg 
Voor coassistenten en A(N)IOS hebben wij programma’s ontwikkeld in samenwerking met zorgprofessionals. Deze programma’s noemen 
wij leergangen en zijn ondersteunend aan het onderwijs gedurende de verschillende fases. Deze leergangen kunnen individueel en als 
groep gevolgd worden. Thema’s en onderwerpen zijn per leergang afgestemd op de belevingswereld van de coassistent of A(N)IOS.  

 

NowWhat is begeleiding en training voor coassistenten gericht op 
persoonlijke ontwikkeling, professionele ontwikkeling en 
carrièrevragen. Een mix tussen individuele online-, face-to-face 
sessies en workshops. Hier leren ze meer sturing te geven aan 
hun carrière. Wij noemen dat zelf: ‘Het versterken van 
zelfsturend vermogen’. Thema’s die veel naar voren komen zijn: 
stressmanagement, zelfvertrouwen, feedback en keuzes maken. 

 

Het programma What’sNext is ontwikkeld voor A(N)IOS. Na de 
startmeting krijgt iedere A(N)IOS een persoonlijk ontwikkelpad 
voorgesteld. Dit kan uit interventies bestaan als: coaching,  
e-coaching, intervisie, buddy-mentor-systeem en proeftuinen 
(groepsessies en workshops). Op deze manier krijgt iedere 
A(N)IOS door de hele opleiding heen een leergang op maat. 
Effectieve begeleiding en alleen wanneer het noodzakelijk is.  

Leergangen 
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Startpunt 
We vinden het belangrijk om bij de start van de begeleiding eerst te meten waar de young professional nu staat. Daarom gebruiken we 
één of meerdere (online) scans. Die vullen wij aan met een mix van online en offline interventies. Hierdoor zijn onze leergangen heel 
efficiënt en effectief. Een individuele leergang bestaat naast Skype/chat uit gemiddeld 4 tot 6 face-to-face sessies. Onze kracht ligt in 
begeleiding op maat zodat iedere young professional zich optimaal en duurzaam ontwikkelt. Het startpunt van de begeleiding kan 
verschillen. De één ervaart daadwerkelijk een belemmering (curatie), de ander probeert dit te voorkomen (preventie) en weer een 
ander wil groeien in competenties, kwaliteiten en gedrag (amplitie).  

Curatie 

Dit startpunt vraagt vaak intensievere 
begeleiding dan de andere 
startpunten. Bij curatie loopt iets niet 
goed en moet er ook echt iets 
veranderen. Een voorbeeld is: veel 
stress ervaren van het werk. 
 

 

Preventie 

Bij dit startpunt bepalen we samen met 
de young professional de noodzaak 
voor de begeleiding. De vorm van 
begeleiding is vaak korter en 
intensiever.  
 
  

 

Amplitie 
Dit komt van het woord Amplio: het 
versterken van competenties, talenten 
en kwaliteiten. Kortom: groeien! Bij dit 
startpunt is er dus niet iets mis maar 
bestaat de wens om verder te groeien.  

Startpunt 

Curatie 

Preventie 

Amplitie 
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Op maat 
Een leergang voor young professionals start bijna altijd met een startscan. Waar sta je nu en hoe gaat het met je? Aan de hand daarvan 

brengen wij samen in kaart wat de doelstelling is en welk ontwikkelpad hierbij past. Daardoor ontstaat voor iedere individuele vraag en 

ook bij groepstrajecten een leergang op maat.  

Hybride coaching  

Voor veel young professionals maken wij gebruik van hybride coaching. Dit maakt het efficiënt en effectief. De verhouding tussen e-

coaching en face-to-face sessies verschilt per persoon en is flexibel. Gedurende de looptijd passen wij dit aan naarmate urgentie groeit 

of bijvoorbeeld als er een belangrijke knoop moet worden doorgehakt. Zo is er altijd een perfecte mix tussen online en offline begeleiding.  

Workshops 
Dit zijn interactieve sessies voor groepen tot 75 mensen. Ze zijn los in te zetten als introductie of als verdieping van groeps-programma’s. 

Afhankelijk van het individuele ontwikkelpad van de young professionals voegen wij workshops toe. Tijdens deze sessies worden thema’s 

bespreekbaar gemaakt via dialoog en reflectie. Dit wordt opgevolgd met concrete ervaringsoefeningen zodat de young professional het 

daadwerkelijk ‘morgen anders kan gaan doen’.   

Hoe pakken  

we dat aan 

Startscan 

Terugkoppeling 

Ontwikkelpad 

Hybride coaching 

Workshops 

Eindscan 

Le
e

rg
an

g 
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Evidence based 
Onze veelgebruikte startscan geeft inzicht in de capaciteit van de mentale batterij van young professionals en geeft antwoordt op de 

vragen: ‘Hoe gaat het?’, ‘Waar sta je?’ en ‘Waar heb je behoefte aan?’ We verkrijgen inzicht in hoeveel stress er is per individu, in welke 

mate mensen bevlogen zijn en welke mensen risico lopen om uit te vallen. In de gemiddelde zorgorganisatie met young professionals 

heeft 15% van de populatie dermate ernstige stressklachten dat zij het risico lopen om uit te vallen. Deze groep kan ‘opgespoord’ worden 

door deze startscan en terugkoppeling. Wij zetten gevalideerde scans en assessments in. Onze aanpak is evidence-based practice (EBP). 

 

Wij garanderen de anonimiteit van de resultaten van de scans. Wij koppelen daarom geen individuele resultaten terug aan opleiders of 

aan bijvoorbeeld HR. Wij kunnen echter wel inzicht geven in hoe groot de risicogroep is, zodat gerichte acties kunnen worden 

ondernomen om bijvoorbeeld te voorkomen dat deze groep in een later stadium gaat uitvallen. 

 

Rapportage 

Wij rapporteren zowel op individueel niveau als op organisatieniveau. Voor de individuele young professional leidt de rapportage tot de 

keuze voor een persoonlijk ontwikkelpad. Voor de organisatie leiden de rapportages tot aanbevelingen voor het management over hoe 

zij binnen hun organisatie bijvoorbeeld bevlogenheid kunnen vergroten en stress kunnen verlagen. 

Start- en  

eindscan met 

terugkoppeling 

Werkdruk

Emotionele
belasting

Negatieve
veranderingen

Onderlinge
conflicten

Rolconflicten

Werk - prive
conflict

Baanonzekerheid

Stressoren

Bevlogenheid

Verveling

Piekeren

Spanningsklachte
n

Uitputting

Distantie

Slaapproblemen

Werkverslaving

Welzijn

Inspraak
Teamsfeer

Voldoen aan
verwachtingen

Rolduidelijkheid

Onderlinge
communicatie

Regelruimte

Steun collega's

Steun leidinggevende
Waardering

Teameffectiviteit

Afwisseling

Gebruik vaardigheden

Passend werk

Prestatiefeedback

Leren en ontwikkelen

Loopbaanmogelijkheden

Energiebronnen werk

Wilskracht

Zelfvertrouwen

Besluitvaardigheid

Nauwgezetheid

Eigen regie

Zinvol werk

Assertiviteit

Perfectionisme

Flexibiliteit

Dankbaarheid

Geloof in eigen…

Optimisme

Veerkracht

Grenzen stellen

Energiebronnen Zelf
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Persoonlijk ontwikkelpad 
Per leergang staat het persoonlijke ontwikkelpad centraal met op maat gekozen interventies. Op basis van een startscan stellen wij, 

samen met de young professionals, via ons e-coach platform een gepersonaliseerd ontwikkelpad samen. Dit platform bestaat uit meer 

dan 50 unieke interventies en modules. Thema’s die de afgelopen jaren vaak aan bod komen zijn: keuzes maken, stressmanagement, 

zelfvertrouwen, balans, persoonlijke effectiviteit en leiderschap. 

 

Behalve een advies over passende interventies, bieden wij young professionals ook de ruimte om zelf vrij te gaan ontdekken binnen het 

aanbod op het e-coachplatform. Naast de face-to-face sessies en workshops, begeleiden wij hen op afstand via e-coaching gedurende 

de gehele looptijd van maximaal 12 maanden. Zo hebben zij altijd een begeleider binnen handbereik. 

 

 

Ontwikkelpad 
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Thema’s 
Ter ondersteuning van effectieve ontwikkeling (individueel, groep en cultuur) gebruiken wij workshops en lezingen met verschillende 

thema’s. Deze thema’s sluiten aan bij de behoeften en de belevingswereld van de huidige young professionals. Wij blijven naast 

bestaande workshops daarom steeds nieuwe workshops ontwikkelen. Mocht uit de startscan blijken dat andere thema’s noodzakelijk 

zijn of een toegevoegde waarde hebben, passen wij onze selectie aan.  

Workshops worden zowel in-company gegeven als op trainingslocaties door heel Nederland. Het is mogelijk meerdere trainers in te 

zetten of samen te werken met trainers uit de organisatie waar de young professionals werkzaam zijn. Bij groepsprogramma’s schrijven 

zij zichzelf eenvoudig in via een online agenda. Onze workshops kunnen ook als losse interventie ingezet worden tijdens congressen, 

onderwijs, teamdagen of andere evenementen. 

“EEN BEVLOGEN PROFESSIONAL IS ENERGIEK, ZELFEFFECTIEF EN KAN PASSEND INVLOED  

UITOEFENEN OP GEBEURTENISSEN DIE ZIJN LEVEN BEÏNVLOEDEN.” 

– PROF. DR. ARNOLD BAKKER 

Workshops 

Stressmanagement 

Regie nemen 

Leiderschap 

Balans werk/privé 

Feedback 

Jobcrafting 

Thema’s op basis 

van behoefte 
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Team 
Met een klein team van specialisten begeleiden wij young professionals in de zorg. Ieder met een eigen focus en expertise. Dat zorgt 

voor een goede match tussen de individuele behoeften van de young professional en de kracht van onze coaches. Zij kennen de 

belevingswereld, het systeem, de belemmeringen en de thema’s van de young professionals in de zorg.  

Naast dit vaste team maken wij bij Academycoaching gebruik van een flexibele schil. Denk hierbij aan teamcoaches, trainingsacteurs en 

mindfulness-trainers. En ook therapeuten om eventueel naar door te verwijzen.  

Ons team 

Tom André Ivor Maria Ginny 
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Specialisten in duurzame ontwikkeling van young professionals in de zorg 
Met onze begeleiding streven wij naar langdurig effect. We willen niet alleen inspiratie of bewustwording bieden, maar streven ook naar 

‘waarneembaar veranderd gedrag’ na 6 maanden of een jaar. Bij welke vragen past onze aanpak? Wij krijgen regelmatig heel diverse 

vragen binnen. We geven je een indruk van de verschillende vragen en behoeften van onze opdrachtgevers.  

• Hoe kunnen wij young professionals klaarstomen voor de toekomst? 

• Help ons het stressniveau bij onze young professionals naar beneden te krijgen.  

• Hoe brengen wij onze young professionals naar het niveau dat nodig is voor de functie?  

• Wij willen onze young professionals een realistisch arbeidsmarktperspectief geven.  

• Wij willen de young professionals meer zelfsturend vermogen laten ontwikkelen.  

• Hoe bieden wij onze young professionals continuïteit in persoonlijke ontwikkeling aan?  

• Een deel van onze young professionals zal naar een andere baan begeleid moeten worden. 

“NIEUWSGIERIGHEID IS DE SLEUTEL VOOR EEN LERENDE HOUDING.”  

– ACADEMYCOACHING 

Waarom 

Academycoaching 

• Voor en door YP’s 

• Evidence based scans 

• Start- en eindmeting 

• Modulair 

• Gespecialiseerd in YP’s 

• Meer dan 45% stressreductie 

• Voorkomen van uitval en uitstroom 

• Meer dan 35% groei in bevlogenheid en effectiviteit 

• Duurzame verandering 

• Meer dan 1800 YP’s 
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Trots op onze opdrachtgevers 
We zijn erg blij met ons portfolio en de langdurige relaties die wij met onze opdrachtgevers hebben. Uiteraard hopen wij dat wij jullie 

mogen gaan ondersteunen bij het optimaal ontwikkelen van de young professionals in jullie organisatie. Onze ervaring is dat vertrouwen 

in elkaar belangrijk is om die relatie aan te gaan. Wij komen daarom graag langs om kennis te maken en te horen wat speelt bij de young 

professionals in jullie organisatie.  

Testimonials: 
 

“RIJKE ERVARING OP EEN ESSENTIËLE LEEFTIJD. WE HEBBEN NU NOG DE 

MOGELIJKHEID OM DINGEN AAN TE PASSEN.” 

THOMAS 

 

“JE LEERT OP EEN ANDERE MANIER KIJKEN NAAR SITUATIES EN JEZELF.” 

MARC 

Selectie 

opdrachtgevers 
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Contactinformatie 
Wij werken landelijk met ons team van begeleiders. Je vindt ons kantoor bijna onder de Dom van Utrecht, hartje centrum, 10 

minuutjes lopen van Utrecht CS. Kom langs voor een kop koffie! 

 

Academycoaching  

Nieuwegracht 25  

3512 LC Utrecht  

 

Tel: 085-4011298  

Mail: info@academycoaching.nl  

www: www.academycoaching.nl  

 

KvK nummer: 50506579  

BTW nummer: NL822775232B01  

 

Initiatiefnemers van: 

www.doktersdialogen.nl  

 

www.jezelfbetermaken.nl  

 

Academycoaching 

085-4011298 

Info@academycoaching.nl 

mailto:info@academycoaching.nl
http://www.academycoaching.nl/
http://www.doktersdialogen.nl/
http://www.jezelfbetermaken.nl/
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