
Opleiden. En daarna?

Prisma: structuur in de trainingsprogramma: elk half
jaar een nieuwe trainingsdag (weerbaarheidstraining)

centraal (theoretische) deel is een teamtraining (2 keer per jaar)

Instroomprogramma voor
nieuwe medewerkers (elke maand een instroomdag)

inzicht in werking van de hersenen;
en ruimte maken voor

kwestbaarheid van medewerkers

fysieke deel van de training:
8 workshops van een dag per jaar voor het team (medewerker moet minimum aantal volgen per jaar)

in de vervolgtrainingsdagen terugvragen naar eerdere onderwerpen: wat heb je ermee gedaan? 

zoveel mogelijk vaste trainers voor de trainingen, zodat ze ook
medewerkers in beeld hebben en proces van medewerkers volgen

tussentijds extra (informele) aandacht geven

mensen uit het team als
coach aandragen

trainers en coaches

Coaches informeel trainen 

trainers krijgen een
opleiding van Kameleon

jaarlijks 4 terugkomdagen van
Kameleon (inhoud en proefe

van bekwaamheid)

trainer werkt op de werkvloer. en
kan collega's blijven 'prikken'.

(coaching-on-the-job)
in deze teams veel voordeel!

financiering vanuit subsidie

EVB+ en LVB+ blijven altijd in
training. Bij andere groepen is het

afhankelijk van de teamleider.

teamleiders en agogen ook de training laten
volgen i.v.m. zelfde taal

Pluryn

ZZP-ers hebben die
training niet gehad.

instapprogramma: 6 dagdelen in 2 maanden tijd. terugkomdagen
doorlopende terugkomdagen / weerbaarheidstrainingen

worden erg gewaardeerd

na een melding wel
altijd een gesprek

Esdege-Reigersdaal

training van een jaar

afsluiting in een gesprek met de
manager: hoe ga je hier mee verder?

Ipse de Bruggen

startprogramma's 
doelgroep specifiek (oa

EVB+)

2 dagdelen. Daarna
persoonlijk ontwikkelingsplan.

e-learnings

beeldvorming

veilig en verantwoord

basis en verdieping

EVB+ startprogramma
wordt nu ontwikkeld

buddy: ervaren medewerker die de nieuwe medewerker ondersteunt

algemeen introductieprogramma IdB

Overkoepelend

voortdurend bljven leren

Wat valt op: Begeleiders hoeven geen
trainingsdagen meer te blijven volgen. (itt gedragskundigen etc.)

EVB+: doorlopende training
aanbieden m.b.t. weerbaarheid

EVB+ opleiding richten op het versterken
van medewerkers

hartcoherentie/
biofeedback in

opkomst

signaleringsplannen
van begeleiders

meer professional centraal dan client centraal in de trainingen

direct investeren in medewerkers
betaalt zich terug (zie ook

bewegen bij probleemgedrag)

training belangrijke
ondersteuning voor

medewerkers

ook in investeren in proeftijd

zzp-ers meenemen in de training

trainers/ coaches in het team
versterken het team (en de

expertise aldaar)

terminologie terug laten komen

teamleiders en agogen
meenemen in de trainingen

terug laten komen in jaarplannen,
pop, teambesprekingen e.d.

medewerkers blijven ondersteunen, bevragen en volgen (ook
tussen trainingen door)

nieuwe medewerkers
koppelen aan ervaren

medewerkers (in het eigen
team)

Elver

medewerker hebben extra
taken: bv. triple-C coach;
weerbaarheidscoach etc.

expertise in het team loopt goed!

training weerbaarheid
2 keer per jaar: doorlopend

teamtraining

nieuwe medewerkers kunnen eerst
in reguliere training mee.

ZZP-ers gaan mee in de training.

EVB+ specifiek: Triple-C en weerbaarheidTriple-C door extern bureau

investeren in
medewerkers betaalt zich

terug
training financieren helpt!

Cosis

Opleidingsstappen
gekoppeld aan persona's. Ook een persona EVB+

reguliere herhalingen
(beginners en verdieping)

weerbaarheid 2x per jaar

workshops (teamleider is ook trainer en haalt thema's naar voren)

flexmedewerkers en ZZP-ers
krijgen ook trainingen.

coaching on the job

bezig met opstarten praktijkgestuurd leren
i.s.m. sHL en de Zijlen

terminologie terug laten komen

format voor
teambesprekingen met

zelfde taal

terug laten komen in
jaargesprekken / POP

signaleringsplannen maken
samen met begeleiders (ook

Triple-c en Laccs)

verloop en verzuim drukt
makkelijk op opleiden


