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Welkom & agenda 

 Even voorstellen 

 Inspiratie begeleidingsmethoden 

• Verzuimbegeleiding 

• Eigen Kracht Methode 

• Coachen op de Werkplek 

 De Gouden Balans in de begeleiding op werkvloer

• Achtergrond 

• Theorie & toepassing

 Hoe de Gouden Balans eruit ziet bij jouw medewerker

 Wat je kunt doen om deze te bewaken vanuit jouw eigen rol

 Afsluiting 



EVEN VOORSTELLEN

 ZINZIZ: gevestigd te Lage Weide, Niels Bohrweg

 We willen bijdragen aan samenleving waarin iedereen naar vermogen 

kan participeren

 Door onderzoek, ontwikkeling en innovatie 

 Voor onder andere gemeenten, UWV, sociaal werkbedrijven, 

brancheverenigingen

 Wie ben ik

• Onderzoeker, trainer en adviseur

• Achtergrond: zingeving en menswaardig organiseren, actieonderzoek



Begeleiden op de werkvloer 

 Begeleidingsmethoden gericht op ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid 

 Voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt

• Veel praktisch opgeleiden

Voorbeeld 1: Innovatieve verzuimbegeleiding

 Intensieve begeleiding van langdurig verzuimende medewerkers

 Blended vorm: individuele coaching, groepsgesprekken, e-learnings

 Versterken van willen: houding, geloof in eigen kunnen, sociale druk 

 Versterken van kunnen: kennis en vaardigheden, zelfregulering, 

belastbaarheid, randvoorwaarden en context

 Tip: Belang van persoonlijke aandacht. Concludeer niet te snel dat iemand 

een ‘niet-willer’ of ‘niet-kunner’ is.



Begeleiden op de werkvloer 

Voorbeeld 2: Eigen Kracht Methode 

 Ontwikkeld voor The Colour Kitchen 

 Begeleiden van leerlingen naar arbeidsmarkt

 Vergroten zelfsturing, zelfvertrouwen en probleemoplossend 

vermogen

 Doorontwikkeling van bewezen effectieve SKILLS methode 

 Tip: Laat de ander zélf met oplossingen komen in plaats van dat 

jij de oplossing aandraagt. En blijf weg van ‘goed of fout’. 



Coachen op de Werkplek 

 Ontwikkeld binnen een project samen met Amfors, Pantar en met subsidie ZonMw

 Geïnspireerd op motiverende gespreksvoering, doorontwikkeld voor begeleiding op werkvloer 

 Gericht op: 

• Optimaal functioneren

• Ontwikkelen naar vermogen

• Prettige werksfeer

• Gerichte gedragsverandering

 Toepasbaar: In een 1-op-1 gesprek, op de werkvloer, ‘In de wandelgangen’

 Onderdeel methode: 

• Trainingen 

• Intervisies 

• Hulpmiddelen, zoals spiekwaaier

• Coaching on the job



Gouden Balans

 In elke vorm communicatie zijn er 2 componenten 

• Verbinding/veiligheid

• Uitdaging 

 Beide hebben voordelen en nadelen op korte en lange termijn 

 In hun balans wordt groei of ontwikkeling mogelijk 



Gouden Balans



Bespreek met je buurman of -vrouw

 Hoe ziet de gewenste ontwikkeling eruit bij jouw medewerkers? 

 Hoe ziet verbinding/veiligheid eruit voor jouw medewerkers? 

 Hoe ziet uitdaging eruit voor jouw medewerkers?



Afsluiting

 Vragen of opmerkingen?

 Meer weten over een van de genoemde projecten of methoden? Zie 

www.zinziz.nl, spreek me aan of stuur een berichtje naar stefanie@zinziz.nl

 Dank voor jullie aandacht!

mailto:stefanie@zinziz.nl
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