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•  Petronella 
Pietersma

•  HR Consultant Royal 
FloraHolland

‘Royal FloraHolland is 
als organisatie enorm 
in beweging. Door 
wereldwijde trends als 
globalisering, techno-
logische vooruitgang en 
de opkomst van internet 
is onze positie in de 
keten veranderd. De 
klant kan tegenwoordig 
ook rechtstreeks bij de 
kweker terecht voor 
bloemen en planten. Dit 
dwingt ons na te denken 
over onze toegevoegde 
waarde. Voor de komende 
jaren formuleerden we 
twee grote ambities. De 
eerste is groei, we willen 
dat meer consumenten 
meer bloemen en planten 
kopen. Hiervoor stellen 
we kennis beschikbaar 
en stimuleren we 
ketenpartners te 
innoveren. De tweede is 
het realiseren van betere 
marges voor onze leden 
en hun klanten. Dit doen 
we door het logistieke 
proces efficiënter te 
maken en de marktplaats 
te digitaliseren. Dat 
vraagt om andere kennis 
en expertise. We zijn 
daarom volop bezig met 
het opleiden en trainen 
van onze medewerkers, 
bijvoorbeeld op het 
gebied van leiderschap. 
Leren begint bij jezelf: 
je moet zelf inzien dat 
het belangrijk is voor je 
eigen ontwikkeling. Wij 
kunnen onze ambities 
alleen waarmaken als 
we samen de wens 
en het geloof hebben 
om de beste en meest 
waardevolle speler in de 
keten te worden. Samen 
leren en verbeteren laat 
de sierteelt volop bloeien. 
Dan kan in 2020 niemand 
meer om ons heen.’

   In 2020 kan
     niemand meer 
om ons heen
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Leven lang leren. Werkend Nederland sterk maken en sterk 

houden, dat is waar NCOI voor staat. Met meer dan 5.000 verschillende 

opleidingen en trainingen, 200.000 studenten vanuit 15.000 

verschillende bedrijven en organisaties helpen wij velen aan een erkend 

certificaat of diploma waarmee zij een stapje verder komen. Wij maken 

een leven lang leren in elke fase van iemands werkleven concreet.
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Jeroen Bokkers: ‘Financiële stress, schulden 
en onzekerheid werken verlammend, er 
kunnen relatieproblemen ontstaan of 
zelfs huiselijk geweld. Wij maken mee dat 
mensen echt op de rand van de afgrond 
staan en niet meer weten hoe het verder 
moet. Zodra er grip en overzicht komt op 
de financiën en we weten schulden onder 
controle te krijgen, zie je dat mensen weer 
in staat zijn regie te krijgen over hun leven.’ 
Ben vult aan: ‘Wij begeleidden een meneer 
die tandeloos was, nooit naar de kapper 
ging en geen baan had. Hij werd bij ons 
onder bewindvoering gesteld. Na twee 
jaar zagen we een positief resultaat op 
zijn bankrekening. Hij knapte zienderogen 
op. Inmiddels heeft hij zijn gebit laten 
repareren, verzorgt hij zichzelf goed 
en heeft hij weer een baan. Precies die 

Een lichamelijke of geestelijke beperking kan er de oorzaak van zijn 

dat iemand permanent of tijdelijk de financiële administratie niet kan 

verzorgen. De kantonrechter kan een beschermingsbewindvoerder 

aanstellen om de financiën op orde te brengen, te beheren en te 

beschermen. ‘Cruciaal is dat bewindvoerders professioneel werken, 

de juiste applicaties gebruiken, de juiste kennis bezitten en het werk 

goed georganiseerd hebben. Daar zetten wij vol op in’, vertelt Ben 

Steenvoorden. Samen met zijn compagnon Jeroen Bokkers leidt hij 

ZEKER Financiële Zorgverlening.

positieve veranderingen maken dit werk 
betekenisvol.’

Wij werken voor kwetsbare mensen
Tien jaar geleden begon Ben, die eerst 
in de schuldhulpverlening werkte, als 
bewindvoerder. ‘Ik vond het bijzonder 
vreemd dat, toen ik mijn eerste opdracht 
via de rechtbank kreeg, niemand naar mijn 
CV of VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) 
vroeg. Destijds kon je vrij eenvoudig als 
bewindvoerder aan de slag. Ik vond dat 
eerlijk gezegd best schokkend, want je 
werkt voor heel kwetsbare mensen. Dan 
moet je toch ook zeker weten dat je te 
maken hebt met professionals die dit 
werk doen? Al gauw had ik behoorlijk wat 
klanten en zocht een passend systeem om 
overzicht te creëren voor zowel mijzelf als 

Wij willen een 
kwaliteitsverbetering 
realiseren binnen  
onze branche

PASPOORT

ZEKER Financiële Zorgverlening is een landelijk 
werkende franchiseorganisatie met onafhankelijke 
beschermingsbewindvoerders. Bewindvoerders 
ondersteunen particulieren persoonlijk bij hun privé-
administratie. ZEKER Financiële Zorgverlening is 
opgericht door Ben Steenvoorden (links op de foto) en 
Jeroen Bokkers.
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klanten. Ik zag dat andere bewindvoerders 
hun eigen overzichtjes maakten in Excel. 
Overboekingen voor klanten vonden 
plaats met de bankpasjes van de klanten. 
Je moet je voorstellen wat er gebeurt als 
je bijvoorbeeld dertig klanten hebt. Het 
is dan onmogelijk om goed overzicht te 
houden. Ook vond ik het vanaf het begin 
heel belangrijk mijn klanten zelf maar ook 
hun familie of verzorgers 24 uur per dag, 7 
dagen per week inzage te kunnen bieden. 
Ik kwam in contact met Jeroen, hij was 
afkomstig uit de financiële sector, werkte 
ook voor een ICT-bedrijf  en had een perfect 
budgetbeheersysteem dat het antwoord 
was op mijn wensen. We hadden meteen 
een klik.’ De heren besloten samen verder te 
gaan met ZEKER Financiële Zorgverlening. 

ZEKER Financiële Zorgverlening wil het elke 
dag beter doen voor haar klanten. Jeroen: 
‘Als bewindvoerder ben je belast met de 
persoonlijke financiën van mensen. Je moet 
een goed inlevingsvermogen hebben en 
tegelijk ook zakelijk genoeg zijn om de klant 
-vaak tegen zichzelf- te beschermen. Het 
is natuurlijk niet leuk als je tegen iemand 
moet zeggen dat hij met de Kerst niet uit 
eten kan. Daarnaast is het essentieel dat 
je goed op de hoogte bent van actuele 
wet- en regelgeving.’ Een passende HBO-
opleiding specifiek voor bewindvoerders 
bestond nog niet. Ben: ‘Wij willen continu 
werken aan kwaliteit van onszelf en van 

onze medewerkers. We besloten de 
mogelijkheid te onderzoeken een opleiding 
te ontwikkelen. We kwamen in contact met 
NCOI en samen met hen ontwikkelden we 
een HBO-opleiding op maat.’

Kennis op peil houden
Inmiddels is de wetgeving dusdanig 
aangepast dat bepaald is dat 
bewindvoerders minimaal een HBO-
opleiding moeten hebben. ‘Een goede 
zaak vinden wij, maar wij gaan met onze 
opleidingseisen nog een stap verder. Wij 
hebben  daarom samen met NCOI een 
post-HBO module opgezet die specifiek 
bedoeld is voor onze medewerkers en 
franchisenemers. Deze modules bevatten 
lesbijeenkomsten, e-learningmodules 
en een praktijkdeel waarin de dagelijkse 
werkzaamheden van een bewindvoerder 
worden uitgevoerd. Nu dit staat, gaan we 
verder met de ontwikkeling van trainingen 
en bij- en nascholingscursussen. Vanuit 
de wetgever zijn we verplicht bepaalde 
educatiepunten te halen. De invulling 
hiervan doen we ook samen met NCOI. 
Wij vinden dat je continu je kennis op 
peil moet houden. We hebben met NCOI 
een professionele partner gevonden die 
erkende opleidingen aanbiedt in combinatie 
met maatwerkoplossingen. Bovendien 
hebben zij goed rekening gehouden met 
onze wensen. Zo moet de opleiding efficiënt 
verlopen, niet te belastend zijn tijdens het 

WAT IS DE 
WAARDE  
DIE NCOI 
TOEVOEGT?

Marike Damstra, 
consultant NCOI: 
‘NCOI biedt erkende 
opleidingen. Daar hoort 
een bepaalde aanpak 
en kwaliteitsnorm 
bij. Wij bieden 
onder meer erkende 
bacheloropleidingen aan 
op HBO-niveau. Naast 
een volledige opleiding, is 
het mogelijk een leergang 
of module te volgen. Wij 
kunnen met onze klanten 
onze bestaande modules 
op maat aanpassen, 
zodat zowel voldaan 
wordt aan de eisen die 
bij een erkende opleiding 
horen als de inhoudelijke 
wensen van de klant.’
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‘Wij willen een 
bijdrage leveren 
aan kwaliteits-
ontwikkeling onder 
beschermings-
bewindvoerders. 
Dat vinden 
wij essentieel 
omdat je als 
bewindvoerder 
samenwerkt met 
zeer kwetsbare 
mensen in onze 
samenleving die 
niet in staat zijn 
hun financiën zelf 
goed te regelen.’

werk en wij wilden zelf een praktijkdeel  
toevoegen. Dat is gelukt. We hebben een 
goede mix die tegemoet komt aan onze 
kwaliteitseisen.’

Groei
Het is de ambitie van Jeroen en Ben om 
met ZEKER Financiële Zorgverlening verder 
te groeien. Jeroen: ‘We hebben nu bijna 
vijftig franchisenemers en willen groeien 
naar zestig tot tachtig. Op die manier 
dragen wij bij aan het vergroten van de 
kwaliteit in deze branche. Wij bieden 
professionals de mogelijkheid zich via 
een franchiseconstructie bij ons aan te 
sluiten. Het voordeel is dat ze zelfstandig 
ondernemer zijn, gebruikmaken van onze 
systemen en opleidingen kunnen volgen. 
Dat is bijna onmogelijk om in je eentje 
goed geregeld te krijgen. Ook werken we 
volgens vaste richtlijnen. Zo hebben we 
bijvoorbeeld afgesproken dat de klant 
altijd één aanspreekpunt heeft voor alles: 
van telefoontjes tot postverwerking en 
het regelen van financiële zaken. Van 
alle acties wordt wel een digitale back-up 
gemaakt, zodat continuïteit gewaarborgd 
blijft. We merken dat het zowel voor de 
professional als klant een verademing is 
om dedicated met elkaar samen te werken. 
De lijnen zijn kort en onderling kan er snel 
geschakeld worden. Daarnaast vinden we 
het belangrijk dat een bewindvoerder zicht 
blijft houden op zijn eigen functioneren. 

Daarom hebben wij vier keer per jaar 
intervisiebijeenkomsten.’

Kaf onder het koren
De verwachting is dat met de toename van 
het aantal ouderen in de samenleving de 
behoefte aan professionele bewindvoerders 
de komende jaren steeds verder zal 
groeien. Ben: ‘Wij zijn ook in gesprek met 
zorginstellingen en bijvoorbeeld de Stichting 
Samen Veilig Ouder Worden (SVOW). We 
zien met lede ogen aan dat er nog veel te 
veel mis gaat in het financiële leven van 
mensen. Niet alleen doordat ze zelf niet 
in staat zijn hun financiële huishouden op 
de rit te krijgen en te houden, maar ook 
omdat zich onder bewindvoerders nog 
steeds kaf onder het koren bevindt.’ Jeroen 
beaamt: ‘Het is triest te zien dat sommige 
bewindvoerders hun klant zo graag willen 
helpen, dat ze zelf bijvoorbeeld geld 
voorschieten. Uiteindelijk lopen ze daarmee 
een persoonlijk risico maar het is natuurlijk 
ook een totaal verkeerde manier van hulp 
bieden. Wij willen werken aan het vergroten 
van kennis en expertise. Met onze systemen 
en de opleidingen in samenwerking met 
NCOI hopen we een zinvolle bijdrage te 
leveren aan verdere kwaliteitsverbeteringen 
binnen deze branche.’

HOE KOMT  
EEN MAATWERK-
OPLEIDING  
TOT STAND?

Marike Damstra, 
consultant NCOI: ‘Wij gaan 
in gesprek met de klant 
over inhoudelijke wensen 
en randvoorwaarden 
als tijdsinvestering van 
de deelnemers, online 
leermogelijkheden en 
combinatie werken- en 
leren. Als we dat in kaart 
hebben, zoeken we 
binnen onze erkende 
opleidingen welke 
modules of leergangen 
het best aansluiten op de 
wensen en ontwikkelen 
de inhoud op maat. Wij 
zorgen ook voor de juiste 
trainers met de juiste 
expertise.
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Christine Beenhakker • 58 jaar • psychologisch counsellor en therapeut

‘Een leven lang leren is mijn belangrijkste drijfveer. In mijn vak is het noodzakelijk om de laatste ontwikkelingen te volgen en de nieuwste 
technieken te leren. Ik volgde al vele opleidingen, cursussen en trainingen in mijn leven. Inmiddels heb ik de HBO-bacheloropleiding 
toegepaste psychologie afgerond. Eigenlijk studeerde ik achterstevoren: waar de meeste mensen beginnen met deze studie, geeft 
het mij de theoretische onderbouwing bij mijn jarenlange praktijkervaring. Hoewel ik al van de hoed en de rand wist, zorgt deze 
opleiding voor verdieping in de theorie van de psychologie. Als psychologisch counsellor en therapeut behandel ik gezonde mensen met 
levensproblemen, een burn-out of depressiviteitsklachten. Ik heb een open houding en ben altijd benieuwd naar wat mensen drijft in 
het leven. Waarom doen ze de dingen die ze doen? Wat vinden ze belangrijk? En waar lopen ze tegenaan? Blijven ze hangen in verdriet of 
onmacht, of weten ze gewoon niet hoe ze verder moeten? Het is mijn missie om het zelfhelende vermogen in mensen weer te activeren. 
Ik geloof in het potentieel van mensen en geef ze handvatten om hun problemen op te lossen, zodat ze hun leven weer kunnen oppakken. 
Het geeft mij veel voldoening als dat lukt.’

     Ik studeer
      achterste-
      voren
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Leven lang leren als ‘way of life’

Nederland staat in de top 5 van Europa als het gaat om een leven lang 
leren. Volgens het CBS volgt circa 18% van de werkzame Nederlanders een 
opleiding, training of cursus. Uit onderzoek blijkt dat zij dat vooral doen 
om het werk beter te kunnen doen en hun loopbaanperspectieven te 
verbeteren. Leren loont! Veel werkenden maken promotie of krijgen een 
hoger salaris, doordat ze in hun eigen ontwikkeling investeren. 

Werkenden kunnen verschillende prikkels hebben om (weer) te gaan leren. 

Een leven lang leren 
groeit uit tot een ‘way 
of life’ in Nederland en 
organisaties hebben 
daar baat bij

Lector HRM NCOI, directeur-eigenaar MMCT

Karin Manuel

Dat kan zijn omdat ze op jonge 
leeftijd geen opleiding hebben 
gevolgd, maar ook omdat ze op 
latere leeftijd een loopbaanswitch 
willen maken. Een leven lang leren 
helpt om kennis en competenties 
actueel te houden en de positie op 
de arbeidsmarkt op peil te houden 
of te versterken. Maar mensen 
leren ook om zich in algemene zin 
te blijven ontwikkelen, zonder dat 
dit per se nodig is voor hun werk 
of loopbaan. Een leven lang leren 
groeit uit tot een ‘way of life’ in 
Nederland.  

Organisaties hebben daar baat bij. De flexibiliteit van een organisatie 
versterkt met personeel dat zich blijft ontwikkelen. Het maakt mensen 
breder én duurzamer inzetbaar. Dat betekent niet alleen dat een organisatie 
wendbaarder wordt, maar ook dat zij mensen effectiever kan inzetten met 
minder risico op uitval. Een leven lang leren versterkt de werkzekerheid 
van mensen en draagt bij aan de continuïteit van organisaties. Kortom: ook 
vanuit organisatieperspectief rendeert een leven lang leren.  

Een leven lang leren is werken aan je toekomst!

TIPS VOOR HR
VAN KARIN

Koppel een leven lang 
leren aan de strategische 
personeelsplanning van  
de organisatie
Een strategische 
personeelsplanning vormt 
de kapstok voor een leven 
lang leren als ‘way of life’ in 
de organisatie. Het maakt 
helder welke kennis en skills 
de organisatie nog heeft 
te vertalen in opleidings- 
en ontwikkelplannen van 
medewerkers. 

Maak medewerkers bewust 
van nut en noodzaak van 
persoonlijke ontwikkeling
Help medewerkers in te 
zien dat zij weerbaarder en 
toekomstbestendiger zijn, 
wanneer zij zich persoonlijk 
blijven ontwikkelen. Door 
medewerkers nieuwe klussen 
te laten doen, maken ze 
ontwikkelstappen. 

Wees een manager die 
écht ontwikkelingsgericht 
handelt richting 
medewerkers
Managen is mensenwerk! Een 
leven lang leren vraagt om 
managers die met aandacht 
en interesse in gesprek zijn 
met medewerkers en hen 
continu feedback geven. 
Complimenteer medewerkers 
met hun resultaten! Dit alles 
geldt ook voor de manager van 
de manager. 

Zorg dat de organisatie 
investeert in een leven  
lang leren
Het is belangrijk dat de 
organisatie medewerkers in 
staat stelt gezamenlijk te leren 
en daar ook de voorwaarden 
voor schept in de structuur  
en cultuur. Door bijvoorbeeld  
in multidisciplinaire teams 
samen te werken, leren 
medewerkers van elkaar 
en komen ze samen tot 
verbeteringen. 

Karin Manuel is als lector verbonden aan NCOI en heeft haar eigen 

adviespraktijk. Zij laat haar licht schijnen over het thema leven lang leren.

Oplossingsgerichte HR-specialist4

     Ik studeer
      achterste-
      voren
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Gemotiveerde, flexibele en 

arbeidsfitte medewerkers 

die zowel binnen als buiten 

de organisatie prima in staat 

zijn te functioneren. Dat is 

precies de essentie van een 

leven lang leren. Wij zien dat 

een leven lang leren voor 

veel organisaties het nieuwe 

uitgangspunt wordt. Voor 

HR-professionals is het een 

grote uitdaging mensen te 

enthousiasmeren te blijven 

werken aan zichzelf. 

Moedig fouten maken aan
Wanneer wordt een sporter een echte topsporter? Is het 

aanleg of zijn er nog andere factoren die belangrijk zijn? 

Echte uitblinkers oefenen vele duizenden uren om de top te 

bereiken. En in die uren verleggen ze elke keer hun grenzen. 

Toppers maken fouten en leren daarvan en zoeken weer 

nieuwe grenzen op. Zonder ruimte om fouten te maken 

wordt er niet geleerd. Het delen van bloopers op afdelingen 

in het werkoverleg kan inspirerend werken om fouten en het 

geleerde te delen. Evalueer en bespreek met elkaar. 

Maak leren simpel en intuïtief
Zet kanalen zoals YouTube, Twitter, 

Coursera en Facebook open. Dit zijn 

geweldige (gratis) leerbronnen voor je 

organisatie en medewerkers.

Kwantificeer de kwaliteit van  
het personeel Beter opgeleide 

mensen bieden meer toegevoegde 
waarde. Maak ontwikkeling meet- 

en zichtbaar en beloon die! 

Stimuleer informeel leren 
Informeel leren betekent dat je kennis, inzicht en vaardigheden 

verwerft op grond van de ervaringen die je opdoet in de 

confrontaties met de omgeving, mogelijk los van een educatieve 

activiteit. Informeel leren is enerzijds het resultaat van je 

dagelijkse activiteiten in de persoonlijke, familiale, professionele 

en maatschappelijke context en anderzijds ook het resultaat van 

doelbewust gecreëerde leeromgevingen. Wissel ervaringen met 

elkaar uit en benoem wat er geleerd is. Informeel leren leidt ook tot 

formeel leren en ontwikkelen.

2
4

1

3

Een 
leven 
lang 

leren?
Dat doe

je zo!

10

_NCO_2017-01_LLLmag01_def.indd   10 18-04-17   13:26



Zorg voor
job-rotation

en stages
Stimuleer mensen om zo nu en 

dan andere werkzaamheden  
te verrichten. Dat zorgt ervoor 

dat ze wennen aan blijven 
leren. Organiseer bijvoorbeeld 
stages op andere afdelingen 

binnen je organisatie. Daarmee 
stimuleer je het leren en 

daarnaast zorgt het ook nog 
eens voor begrip voor het werk 
van anderen in je organisatie. 

Dubbele winst dus!

Maak van leren 
‘presteren’ 
Bied mensen niet alleen de ruimte om 

te leren, maar maak ook de directe 

koppeling naar de opbrengst ervan voor 

de organisatie. Neem opleiding mee in 

functionerings- en beoordelingsgesprekken. 

Zorg daarbij voor een continue opvolging. 

Bij voorkeur wordt het leerdoel wel door de 

medewerker zelf geformuleerd. 

Communiceer over wat medewerkers 

zoal doen op het gebied van leren binnen 

de organisatie. Besteed er aandacht aan 

op intranet of in een nieuwsbrief. Als 

ontwikkeling een zichtbare rol speelt in de 

organisatie, kan dit inspirerend werken.

Zie opleiden breder  
dan de organisatie
Sommige medewerkers 
volgen opleidingen waarmee 
ze uiteindelijk een carrière 
buiten jouw organisatie 
ambiëren. Zie dit niet als 
een bedreiging maar als 
investering.  ‘What if they use 
our training programm and 
then leave the company? -> 
What if they don’t and stay?!’ 
Door leren te faciliteren, 
raken veel mensen meer 
gemotiveerd en wie weet 
kunnen zij binnen jouw eigen 
organisatie doorgroeien 
en intussen heb je een 
enthousiaste medewerker.

Faciliteer alle routes 
Vertel medewerkers wat zij binnen de organisatie kunnen bereiken 
en hoe zij dit kunnen aanpakken. Zo wordt de drempel om in 
beweging te blijven verlaagd. Zorg ervoor dat medewerkers weten 
waar zij terecht kunnen met vragen over opleiden en ontwikkelen en 
dat zij weten of hiervoor budget ter beschikking wordt gesteld. Zorg 
dat elke medewerker zijn eigen pad kan kiezen. Lever als organisatie 
coaching, mentoring, klassikale training, opleidingen, online training, 
zelfstudie, etcetera. Door veel mogelijkheden te bieden, kunnen 
mensen kiezen wat het best bij hen past. Het kiezen van een eigen 
leerstrategie levert betere resultaten op. 

Zorg voor eigenaarschap 
Maak je medewerkers eigenaar van hun eigen ontwikkeling en 
leerpad door het in de performance cycle altijd te bespreken. Zorg 
dat mensen zich verantwoordelijk gaan voelen voor hun eigen 
opleidingsplan. Laat medewerkers zelf hun leerdoel formuleren. 
Belangrijk is om de gemaakte afspraken direct vast te leggen. Geef 
aan dat mensen zelf verantwoordelijk zijn. Benadruk de noodzaak 
te blijven investeren in het eigen vakmanschap. Wijs mensen op de 
noodzaak van kwaliteit of veiligheid bij hun vakbeoefening.

8
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7

6
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5

Maak van leren een gewoonte 
Creëer tijd voor je mensen om elke 

dag te leren. Al is het maar  
15 minuten. Maak duidelijk welke 

mogelijkheden de organisatie biedt.
11
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   Het is 
       belangrijk
 dat je je eigen
    leermanier
         vindt
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Hoe kan het dat de ene persoon elke opleiding glimlachend doorloopt 

en dat de andere er liever niet aan begint? Hoe werkt je brein en waarom 

werkt de ene leermethode bij jou beter dan de andere? Om succesvolle 

opleidingsmethodes te kunnen ontwikkelen, volgt NCOI wetenschappelijk 

onderzoek rondom de werking van het brein op de voet, analyseert ze 

gedrag van studenten en test ze verschillende opleidingsmethodes.

‘Het is mijn missie om onderwijs toegankelijk 
te maken. Leren hoeft niet ingewikkeld te 
zijn, het is enerzijds een kwestie van mindset, 
anderzijds het zoeken naar de beste methode 
die bij jou past’, vertelt Tom Bos, manager 
onderwijstechnologie en innovatie van 
NCOI Groep. ‘Wij spreken vele studenten, 
werknemers, opdrachtgevers en volgen 
wetenschappelijke en andere studies op de 
voet. Alles met als doel onze studenten beter 
te begrijpen en studiemogelijkheden aan 
te bieden die passen bij de werking van het 
brein en de levensfase waarin de student 
zich bevindt. Werk, kinderen, sporten, sociale 
contacten en het volgen van een studie. Wij 
snappen dat dat veel vergt. En aangezien je 
tegenwoordig eigenlijk niet meer stil kan zitten 
en echt je leven lang aan het leren moet zijn, 
willen we ervoor zorgen dat dit leuk, efficiënt 
en toegankelijk is.’

Leermethodes en motivatie
‘We denken veel na over verschillende 
leermethodes, want we weten dat ieder mens 
een eigen leervoorkeur heeft’, vervolgt Tom. 
‘We adviseren organisaties altijd om een 
breed palet aan methodes aan te bieden aan 
medewerkers. Denk aan klassikale lessen, een 
leerapp of het lezen van een boek; als je kunt 
kiezen wat bij je past, heb je meer kans van 
slagen. Bovendien helpt het de drempel om 
je te ontwikkelen te verlagen en het succes te 
vergroten. Het is belangrijk dat HR-managers 
of leidinggevenden met hun mensen het 
gesprek aangaan over leermethodes en 
motivatie. Vaak zie je dat er een percentage 
mensen is dat op het laatste moment toch 

afhaakt. ‘Geen tijd’, is een veelgehoorde kreet. 
Nu kan er natuurlijk echt iets zijn wat op dat 
moment urgenter is dan de studie, maar 
we zien ook vaak dat er iets anders aan ten 
grondslag ligt. Er is bijvoorbeeld een groep 
mensen die in hun schoolcarrière negatieve 
ervaringen heeft opgedaan, waardoor ze nu 
veel weerstand hebben tegen het leren. Maar 
we weten ook dat veel mensen faalangst 
hebben en daarom al niet eens willen 
beginnen aan een opleiding. Door het gesprek 
aan te gaan, kun je mensen hulp bieden.’

Inzichten en technologie
De werking van het brein, de omstandigheden 
waarin je je bevindt en de manier waarop 
lesstof je wordt aangereikt; NCOI zoekt 
voortdurend naar inzichten die helpen 
studeren toegankelijk te maken voor 
werkenden. Tom: ‘We gaan bijvoorbeeld na 
hoe hedendaagse technologie kan helpen. 
Neem de smartphone, deze gebruik je voor 
je bankzaken, agendabeheer en je doet er 
een spelletje op. Door het toevoegen van 
een leerapp, proberen we bijvoorbeeld 
het leren daarop mee te nemen. Immers 
de smartphone is laagdrempelig want je 
gebruikt hem al. Daarnaast weten we dat 
gamen een efficiënte methode kan zijn om 
te leren. Bovendien vinden veel mensen 
spelletjes leuk. En hoe leuker je iets vindt, hoe 
makkelijker je leert. We weten inmiddels ook 
dat het aanbieden van kleine hoeveelheden 
lesstof vele malen effectiever is dan het 
aanbieden van een grote hoeveelheid stof in 
een keer. Met het volgen van overzichtelijke, 
kortdurende modules creëer je meer impact.  

PASPOORT

Tom Bos, manager onderwijstechnologie en innovatie 
NCOI Groep: ‘Het is mijn missie om onderwijs steeds 
toegankelijk te maken’.

Maar ook werkervaring kun je waarderen. Veel 
mensen die bij ons een studie volgen, hebben 
waardevolle ervaring. Wij zoeken steeds naar 
nieuwe manieren om werkervaring boven 
tafel te krijgen zodat je die bijvoorbeeld 
kunt omzetten in vrijstellingen op bepaalde 
onderdelen van de studie.’

Persoonlijke aandacht, YouTube 
en leercultuur
Het succes van een leertraject valt of staat 
volgens Tom ook altijd bij de begeleiding 
vanuit de organisatie. ‘Persoonlijke aandacht 
is iets wat echt blijkt te werken. Ik ken 
voorbeelden waarbij HR-medewerkers 
echt ondersteunend zijn als het gaat om 
bijvoorbeeld het nagaan welk ontwikkeltraject 
het best bij de persoon past. Dat kan 
overigens gedurende het traject best 
wisselen. Als de stof ingewikkelder wordt, kan 
het voor een student misschien prettig zijn 
een docent te spreken terwijl hij eerder alles 
via een online module deed. Door hem op het 
moment dat hij dreigt vast te lopen in contact 
te brengen met een docent, voorkom je dat 
hij afhaakt. Naast persoonlijke aandacht is het 
volgens mij belangrijk om kanalen als YouTube 
open te stellen op het werk. Iedereen is 
tegenwoordig gewend om zaken online te 
zoeken. Op deze wijze informeel leren is 
cruciaal in een lerende organisatie. Verder is 
het essentieel om mensen de tijd en ruimte 
te geven om hun gedrag ook daadwerkelijk 
te veranderen. Moedig fouten maken aan! 
Daarmee creëer je een veilige omgeving en 
een leercultuur waar je als organisatie de 
vruchten van plukt.’

Leren?! Sorry,  
ik heb geen tijd!
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Onder invloed van je ervaringen, gedachten en emoties 

veranderen je hersenen voortdurend. Wist je overigens dat 

intelligentie geen vaststaand feit is? Leren is het vormen van 

sterke en uitgebreide netwerken in je hersenen, daarbij spelen 

motivatie, focus en tijd een belangrijke rol.

Ons brein bevat ongeveer honderd miljard 
hersencellen, neuronen genaamd. Een 
neuron die een impuls doorgeeft aan een 
ander neuron, noemen we vuren. Een 
gedachte is een specifiek patroon van 
duizenden simultaan vurende neuronen. Als 
een patroon van gelijktijdig vurende neuronen 
vaak herhaald wordt, maken de hersencellen 
steeds meer onderlinge verbindingen. Er 
ontstaat een netwerk: een herinnering, 
geleerd feit of overtuiging. Als je iets nieuws 
leert, ontstaat er tussen je hersencellen een 
klein hazenpad; hoe vaker je leerstof herhaalt, 
hoe sterker de verbinding en hoe groter het 
pad. Dan doe je uiteindelijk zaken op routine 
en heb je tussen de hersencellen als het ware 
een snelweg aangelegd. Dit inzicht leert ons 
hoe mensen nu echt leren. Herhaling is dus 
belangrijk om de paden te vergroten. Maar 
er zijn meer manieren om leerrendement te 
vergroten. Een simpel model dat dit laat zien 
is het AGES-model van dr. David Rock. De 
letters AGES staan voor Attention, Generation, 
Emotion en Spacing.

Attention
Focus is essentieel om te kunnen leren. 
Klassikale lessen kunnen je helpen om je 
aandacht te richten. Het is effectiever om 
kortstondig te focussen en dan pauze te 
nemen in plaats van te proberen uren achter 
elkaar te stampen. Het is daarbij belangrijk dat 
je je brein ook rust geeft. De tijd die tussen de 
lessen in zit, is ook een effectieve methode 
om je brein te laten rusten.

Generation
Nieuwe verbindingen aanmaken tussen 
je hersencellen werkt het best als je zelf 
op onderzoek uitgaat. Als je zelf op zoek 
gaat naar antwoorden, gaan je hersens 
automatisch koppelingen maken met zaken 
die je al weet en slimme combinaties leggen. 
Kortom: onderzoek is effectiever dan het 
aanhoren van een college.

Emotion
Emotie versterkt het leereffect. Emotionele 
situaties bijvoorbeeld kun je je vaak veel beter 
herinneren dan reguliere gebeurtenissen. 
Mensen leren beter als er een beleving 
gecreëerd wordt in een training. Ook 
is ontdekt dat onder meer acteurs, 
rollenspellen, simulaties, emoties kunnen 
toevoegen waardoor de stof beter beklijft. Een 
goede sfeer en een prettige omgeving spelen 
bovendien ook een rol. 

Spacing
Leren kost tijd. De verbindingen die je 
tijdens het leren tussen je hersencellen legt, 
beginnen als een voorzichtig hazenpad, om 
er uiteindelijk een snelweg van te kunnen 
maken. Je hebt veel herhaling nodig maar 
ook tijd. Het is veel zinvoller om dagelijks vijf 
minuten te oefenen dan eens in een week 
een module in je hoofd proberen te krijgen. 
Belangrijk is bijvoorbeeld om ruimte tussen 
interventies in te bouwen. Patronen slijten 
veel beter in als je kiest voor herhaling over 
langere tijd. 

Het brein:  
van hazenpad 
tot snelweg

‘Het is mijn 
missie om 
onderwijs 
toegankelijk te 
maken. Leren 
hoeft niet 
ingewikkeld 
te zijn, het 
is enerzijds 
een kwestie 
van mindset, 
anderzijds 
het zoeken 
naar de beste 
methode die 
bij jou past.’

Tom Bos, manager 
onderwijstechnologie en 
innovatie NCOI.
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Leven lang leren

NCOIdo ss е r
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Het motto van UWV ‘werken aan perspectief’ heeft alles te maken met een leven lang leren. ‘Als je geen baan 

hebt, en je blijft toch studeren, dan blijf je in beweging. Het vergroot je marktwaarde en je arbeidsperspectief 

neemt toe. Ook als je wel een baan hebt, is het belangrijk dat je je blijft ontwikkelen. Mocht je onverhoopt van 

baan moeten wisselen, dan zijn je kansen groter dat je met succes weer aan het werk komt’, vertelt manager 

uitvoeringsondersteuning van UWV, Ronald van der Meer.

‘Trots en zelfvertrouwen 
bieden je betere perspectieven 
op de arbeidsmarkt’

Bijna tien jaar geleden was UWV op zoek 
naar mogelijkheden om haar motto 
‘werken aan perspectief’ concreet handen 
en voeten te geven. Binnen het eigen 
klantencontactcenter was voortdurend 
behoefte aan goed geschoold personeel. 
‘We besloten alle nieuwe klantadviseurs 
een leerwerktraject aan te bieden. 
Tevens nodigen we ook vooral mensen 
uit die zes maanden of langer uit het 
arbeidsproces zijn, om bij UWV te beginnen 
als klantadviseur. Voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt, omdat ze 
langdurig werkloos zijn of een beperking 
hebben, is het vaak moeilijk om weer aan 
het werk te komen. Met behulp van een 
gerichte opleiding gekoppeld aan ons 
klantcontactcenter is de drempel om in het 
arbeidsproces te komen zo laag mogelijk 
gemaakt. Inmiddels bieden we dit traject 
aan zowel mensen die wat langer uit het 
arbeidsproces zijn als aan mensen die nog 
maar net werkloos zijn geworden.’

Doortastend zijn
Met ruim 700 medewerkers, is het 
klantcontactcenter van UWV behoorlijk 
groot. ‘We zijn altijd op zoek naar goede 
mensen. Goed klantcontact onderhouden 

is een vak apart, zeker binnen onze 
organisatie. Je moet heel goed kunnen 
luisteren, de situatie kunnen inschatten 
en in een keer het juiste antwoord geven. 
Onze klanten zijn vaak emotioneel, er is veel 
onzekerheid, soms boosheid en frustratie. 
Het is belangrijk dat je doortastend bent, 
je moet je kunnen inleven, maar het is ook 
belangrijk dat je kennis hebt van wet- en 
regelgeving. Met behulp van een gedegen 
opleidingstraject, het meelopen op het 
klantcontactcenter, komen mensen direct in 
een werkritme terecht. We zien dat mensen 
dit over het algemeen erg prettig vinden, ze 
voelen weer dat ze er toe doen. Dat is een 
belangrijke eerste stap.’

Werk is belangrijker dan uitkering
‘Als mensen langer uit het arbeidsproces 
zijn, dan zien we dat het steeds lastiger is 
om aan het werk te komen. Dat heeft met 
name te maken met zelfvertrouwen. Thuis 
zitten knaagt aan mensen. Werken is veel 
belangrijker dan het verkrijgen van een 
uitkering. Werk biedt structuur, contact 
met mensen en geeft voldoening. Over het 
algemeen zijn mensen die werken gelukkiger 
dan mensen die niet werken. We bieden 
mensen die langer uit het arbeidsproces 

zijn, dit traject aan. Kandidaten met een 
HBO-diploma fronzen nog wel eens met 
hun wenkbrauwen als we hen dit traject 
voorstellen. Dat is wel begrijpelijk, ze hebben 
immers al een HBO-diploma op zak. Maar 
het werken op een klantcontactcenter is 
echt een vak apart. Het is belangrijk dat 
mensen dit zien als een mooie kans, een 
opstap om terug te keren in het ritme van 
werk. Elke keer weer is het fantastisch om 
te zien dat degene die zijn diploma haalt, 
vervuld is van trots. Zeker mensen in de 
leeftijdscategorie tussen de 45 en 50 jaar of 
ouder bloeien helemaal op. Eindelijk hebben 
ze het gevoel weer mee te tellen, dat ze iets 
kunnen. Dat is echt vele malen meer waard 
dan een uitkering’, aldus Ronald.

Terug in het arbeidsproces
Het opleidingstraject is in principe gericht 
op een baan in het klantcontactcenter 
maar leidt wel tot een volwaardig en erkend 
MBO3- of MBO4-diploma. ‘Dat erkende 
diploma vinden we belangrijk om te 
kunnen bieden, omdat het verloop binnen 
klantcontactcentra behoorlijk groot is. Dat 
is een bekend probleem binnen deze 
branche. Een volwaardig MBO-diploma 
biedt vaak veel meer perspectieven, ook 
bij het vinden van ander werk. Voor ons is 
dit hele traject erop gericht om mensen 
weer in het arbeidsproces te helpen. Dat 
is ons hogere doel. Natuurlijk is het prettig 
dat we op deze manier mensen verwerven 
voor ons eigen klantcontactcenter, maar 
dat is niet het belangrijkste doel. Na drie 
tot vijf jaar is het heel goed dat mensen 
weer verder hun weg vervolgen, binnen of 
buiten UWV.’

‘Werken is veel belangrijker dan het 
verkrijgen van een uitkering. Werk 
biedt structuur, contact met mensen 
en geeft voldoening.’

Wer ke n aa n פ rs פ ct е f is  ee n le в n la ng  le re n

Interview UWV
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Manager uitvoerings-
ondersteuning UWV 
Ronald van der Meer: 
‘We geven met dit 
opleidingstraject invulling 
aan ons motto ‘werken 
aan perspectief’.’
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NCOI partner UWV in opleidingstraject 
contactcentermedewerkers
NCOI ontwikkelde voor UWV een erkend maatwerkopleidingsprogramma op MBO niveau 3 en 
niveau 4 met uitstroommogelijkheden voor HBO. Hiermee wordt duurzame inzetbaarheid van 
klantadviseurs mogelijk gemaakt. Het is voor deze medewerkers makkelijker te groeien naar 
nieuwe en hogere functies binnen of buiten UWV.

Een waardevol diploma
NCOI ontwikkelde twee maatwerktrajecten die leiden tot een erkend diploma op MBO3- of 
MBO4-niveau. Met de erkende MBO4-opleiding verzamelen deelnemers bovendien HBO-
studiepunten. Klantcontactcentermedewerkers worden opgeleid door NCOI en hebben UWV als 
leerwerkbedrijf. Uitzendbureaus Adecco, Manpower of StartPeople fungeren als werkgever. Het 
doel is jaarlijks 200 mensen voor UWV op te leiden. UWV heeft deze opleidingen geïntegreerd 
in haar instapprogramma. Dat betekent dat de deelnemers leren met werken combineren. De 
opleidingen dragen bij aan de ontwikkeling van medewerkers en bieden perspectief, zodat ze 
sterker staan op de arbeidsmarkt.

Elk jaar 
volgen 150 
nieuwe 
mensen 
een MBO3-
opleiding en 
30 mensen 
een MBO4-
opleiding.

Feit! Aantal mensen werkzaam bij UWV:
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gfgfgfgfgf 
fgfgfgfgfg 
gfgfgfgfgf 
fgfgfgfgfg 
gfgfgfgfgf 
fgfgfgfgfg 
gfgfgfgfgf 
fgfgfgfgfg 
gfgfgfgfgf 
fgfgfgfgfg 
gfgfgfgfgf 
fgfgfgfgfg 
gfgfgfgfgf

Oplossing NCOI
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‘Werken is 1000% beter dan thuis zitten’
‘Thuis zitten kan even fi jn zijn, je hebt dan immers de tijd aan jezelf. Maar op den duur word je 
er knettergek van’, meent Remco Ockeloen. Twee jaar geleden kwam hij na een reorganisatie 
thuis te zitten. ‘Elke dag zag ik de auto’s de woonwijk uitrijden, mijn wereldje werd kleiner. Sociale 
contacten namen af en ik voelde mij soms eenzaam. Toen ik bij UWV kennisnam van het leer-
werk-traject, besloot ik ervoor te gaan.’ En met succes, Remco nam onlangs zijn MBO3-diploma 
klantadviseur in ontvangst. ‘Natuurlijk was het even wennen, bij mijn voormalige werkgever werkte 
ik ook als klantadviseur, maar was mijn werk veel commerciëler. Mijn huidige werk bestaat uit het 
afhandelen van vragen aan de telefoon en onze klanten doorverwijzen naar meer informatie. Het 
werk is intensief, want we moeten telefoontjes binnen een bepaalde tijd afhandelen en we krijgen 
behoorlijk wat emotionele mensen aan de lijn. Mensen die boos zijn, verdrietig, wanhopig of heel 
eenzaam. Laatst nog kreeg ik een meneer van 58 jaar aan de lijn. Hij had zijn hele leven voor 
een en dezelfde werkgever gewerkt en was opeens ontslagen. Hij wist niet hoe hij zijn uitkering 
moest aanvragen en werken met een computer had hij nog nooit eerder gedaan. Het geeft wel 
voldoening als ik zo iemand een beetje op weg kan helpen. Bovendien heb ik zelf thuis gezeten 
dus ik weet hoe het voelt.

Ja, ik ben blij dat ik dit traject bij UWV heb opgepakt. Hoewel het in eerste instantie aanvoelde 
als een verplichting, ben ik UWV gaan zien als een mooi leer-werkbedrijf. Bovendien: werken is 
voor mij 1000% beter dan thuis zitten. Ik zou het prettig vinden als ik hier op den duur een vast 
contract kan krijgen. Maar als dat niet mogelijk is, dan heb ik nu een mooie basis waarmee ik 
verder kan solliciteren. In die zin ben ik ook blij met de afgeronde opleiding, dat maakt mijn cv 
steviger en vergroot mijn kansen.’

Feit! Jaarlijks afgehandelde er telefoontjes en e-mails:

6.000.000
6 miljoen telefoontjes

2.000.000
2 miljoen e-mails

In totaal 

werken er 

700 mensen 

op het 

klantcontact-

center die 

telefoontjes, 

e-mails en  

socialmedia-
berichten

beantwoorden

Het klant-

contactcenter 

werkt vanuit 

3 
verschillende 

locaties

Het 

webcareteam 

bereikt jaarlijks 

3,6 miljoen 

mensen via 

social media

Remco Ockeloen werkt als 
klantadviseur bij UWV en 
haalde zijn MBO-diploma 
klantadviseur.

Cijfers

Studentervaring
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Nederland leergierig
Nederland scoort vergeleken met 
andere EU-lidstaten relatief hoog op 
deelname aan een leven lang leren. 
Belangrijke motivatie voor werkenden 
om een opleiding te volgen is beter in 
staat zijn het werk te kunnen doen of 
mogelijkheden om carrièrevooruitzichten 
te verbeteren. Cursisten die deelnamen 
aan lange werkgerelateerde opleidingen 
gaven vaker aan dat er iets veranderde 
in de werksituatie (promotie, hoger 
salaris, andere baan) dan deelnemers 
aan korte opleidingen.

NCOI deelnemer pilot
De overheid stimuleert 
volwassenen om te blijven leren, 
ook als ze al een baan hebben. 
Er komen bijvoorbeeld fl exibele 
onderwijstrajecten die het mogelijk 
maken om het onderwijs aan te 
passen aan de behoeften van de 
deeltijdstudent. Het kabinet stelt 
hiervoor tussen 2015 en 2019 een 
bedrag oplopend tot € 65 miljoen 
beschikbaar. Ook NCOI doet mee 
aan een pilot rondom fl exibilisering 
van onderwijstrajecten.

Wat is een leven lang leren?
Leven lang leren is een thema dat onderdeel uitmaakt van het onderwijsbeleid van de 
Rijksoverheid. Door middel van beleid wil de overheid volwassenen stimuleren te blijven 
studeren. Het beleid richt zich op scholing van zowel werklozen als volwassenen met een 
baan. Het tempo waarin beroepen veranderen neemt snel toe. Globalisering, robotisering en 
technologische ontwikkelingen stellen steeds andere en hogere eisen aan de vaardigheden van 
werkenden. Zij moeten gemakkelijk op de snelle veranderingen kunnen inspelen. Het kabinet is 
daarom bijvoorbeeld bereid om mkb-bedrijven te subsidiëren die aan de slag gaan met scholing 
en de mobiliteit van werknemers.

Vooral hoogopgeleiden, jongeren 
en werkenden in de fi nanciële 
dienstverlening, de gezondheidszorg en 
het onderwijs voeren leeractiviteiten uit 
in het kader van leven lang leren. 

Nederland behoort tot de
best presterende landen van Europa 

als het gaat om een leven lang leren.

Studeren 
met 
fi nanciering
Het kabinet heeft het plan 
om deeltijdstudenten die 
nog geen Bachelor- of 
Masterdiploma hebben 
en een studie volgen in 
de sectoren zorg, welzijn 
of techniek vouchers 
ter waarde van € 1.250,- 
per 30 studiepunten te 
geven. Hiermee kunnen 
ze onderwijs inkopen 
bij instellingen. Twee 
experimenten hiertoe 
zijn per september 
2016 gestart. 

Studenten van 30 tot 
55 jaar die geen recht 
meer hebben op studie-
fi nanciering, kunnen 
vanaf 1 september 2017 
in aanmerking komen 
voor het levenlangleren-
krediet. Dit is een gunstige 
lening van de overheid 
voor studiekosten in het 
hoger onderwijs. Ga 
voor meer informatie 
en de voorwaarden naar 
www.duo.nl.

Studenten die voor het 
eerst zijn begonnen 
aan een Bachelor- of 
Masteropleiding in de 
periode september 2015 
tot en met augustus 
2019, krijgen na hun 
afstuderen een voucher 
ter waarde van € 2.000,-. 
Zij mogen die voucher 
5 tot 10 jaar na hun 
afstuderen gebruiken 
voor bijscholing. Meer 
informatie staat op 
www.duo.nl.

Tussen 2003 en 2014 

is de deelname aan 

leven lang leren in 

Nederland toegenomen 

van 16,4% naar 

17,8%

Feit! Aantal mensen dat in 2014 een opleiding of cursus 
volgde, voor het werk of voor hobby of in vrije tijd:

Bijna 1,6 miljoen mensen, dat is 18% van de 25- tot 65-jarigen in Nederland.
1.600.000
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Wat  be te ke nt  ee n 
le в n la ng  le re n 

vo lg en s jo u?

Op we lk e ma ni er  
st im ul ee r ji j le re n al s 

HR-pr of с si on al ?

Wat  zi jn  jo uw ei ge n 
dr ij fв re n al s he t 
ga at  om  le re n? 

• Femke Bakker
•  Opleidingscoördinator Jeugd-

bescherming Rotterdam Rijnmond

‘Het is voor iedere medewerker van belang 
om zich te blijven ontwikkelen, in welke 
functie dan ook. Voor mij gaat een leven 
lang leren niet alleen over het opdoen van 
kennis, maar ook over je eigen persoonlijke 
ontwikkeling. Elke functie verandert in de 
loop der tijd. Om up-to-date te blijven, is 
het daarom noodzakelijk dat medewerkers 
meegaan in die ontwikkeling.’  

‘Een deel van de scholing binnen de 
jeugdzorg is wettelijk verplicht. Het is 
mijn uitdaging om ervoor te zorgen dat 
medewerkers zich graag willen ontwikkelen, 
en niet alleen trainingen volgen omdat het 
moet. De intrinsieke motivatie is daarbij erg 
belangrijk: medewerkers moeten zelf voelen 
en inzien wat de toegevoegde waarde is van 
een opleiding.’ 

‘Ik ben constant bezig mezelf te ontwikkelen, 
via een opleiding of cursus, maar ook 
via mijn werk. De afgelopen jaren heb ik 
een aantal verschillende functies vervuld 
waarin ik veel ervaring heb opgedaan en 
heb geleerd, zowel op professioneel als 
persoonlijk vlak. Door een duidelijk beeld 
te hebben van je sterke en zwakke punten 
wordt ook je scholingsbehoefte duidelijk.’

• Jos Otter
• P&O-manager Zorggroep Tangenborgh 

‘Een leven lang leren zit niet alleen in 
opleidingen en cursussen. Medewerkers 
leren ook van de ervaringen die ze opdoen 
tijdens hun werk. Een mooi voorbeeld is een 
medewerker uit de uitvoerende zorg die een 
tijdelijke vacature op het planbureau opvult. 
Zij wil zichzelf ontwikkelen door iets nieuws 
te proberen. Een fantastich voorbeeld om 
andere medewerkers mee te inspireren en 
stimuleren.’

‘Omdat er steeds meer vakmanschap wordt 
gevraagd in de zorg, zit er in onze sector ook 
een verplicht randje aan leren. Dit dwingt mij 
goed na te denken over de manier waarop 
wij de drive van medewerkers om verder te 
groeien zo goed mogelijk kunnen faciliteren. 
Maatwerk wordt daarbij steeds belangrijker: 
wat past het beste bij de ontwikkeling die 
medewerkers voor ogen hebben?’ 

‘Mijn eigen drijfveer is in de loop der jaren 
veranderd. In het begin van mijn carrière 
koos ik een opleiding op basis van wat ik 
leuk vond en graag wilde doen. Nu kies 
ik op basis van wat ik zie, merk en voel in 
de praktijk. Elke opleiding of cursus is een 
uitbreiding van mijn theoretische basis en 
dat geeft mij de houvast die ik in dit vak 
nodig heb.’

Wat betekent een leven lang leren? En welke rol speelt dit in verschillende fases van een carrière?

Twee HR-professionals, ieder op een ander punt in hun eigen loopbaan, delen hun visie met ons.

Carrièrepad

1

2

3

Jos
47 jaar

Femke
33 jaar33 jaar 47 jaar
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1. Dankzij Kerry Gleeson’s 
revolutionaire boek 
PEP® (het Persoonlijk 
Effi  ciency Programma), 
krijgen meer dan 1 miljoen 
mensen wereldwijd 
hun werk af en voelen 
ze zich beter op hun 
werk. Ga effi  ciënt om 
met e-mail en andere 
communicatiemiddelen en 
houd zo meer grip op je 
werk. PEP, het Persoonlijk 
Effi  ciency Programma, 
Kerry Gleeson, ISBN: 
9789049106539.

2. Het Element is het 
punt waar natuurlijk talent 
en persoonlijke passie 
elkaar ontmoeten. Als 
mensen in hun element zijn, 
zijn ze het meest zichzelf, 
het meest geïnspireerd 
en halen ze het beste 
uit zichzelf. Het Element, 
Sir Ken Robinson, ISBN: 
9789000303816.

3. Het HR Trendinstitute 
is een instituut dat HR 
trends en ontwikkelingen 
in kaart brengt. Hoe gaan 
we om met netwerk-
organisaties en zorg je 
dat je verbonden blijft, 
mensen plezier biedt en 
heldere doelen formuleert? 
Volg de bevindingen op 
hrtrendinstitute.com.

4. Zonder moeite een 
presentatie geven? 
Geen angst meer 
voor ongemakkelijke 
situaties? Dit boekje 
geeft snelle, makkelijke 
tips en oefeningen om 
je zelfvertrouwen een 
boost te geven. Elke 
opdracht kost maar 
60 seconden en helpt 

je om de grootste 
barrières te doorbreken 
die je belemmeren. 
Zelfvertrouwen in 60 
seconden, Tony Wrighton, 
ISBN: 9789049107161.
 
5. HR netwerk is een 
online platform voor HR 
professionals met nieuws, 
columns, interessante 
boeken en een forum. 
Vergroot je kennis en 
breid je netwerk uit! 
hrnetwerk.nl.

6. Als loopbaanadviseur 
is het handig dat je op de 
hoogte bent van praktische 
tips & tricks die handig zijn 
als je iemand begeleidt 
bij het vinden van een 
nieuwe baan. Jobmarketing 
2.0, Aaltje Vincent, ISBN: 
9789000315055.

7. Organisaties zijn 
gebaat bij nieuwe 
medewerkers die snel 
operationeel zijn, die 
gemotiveerd zijn en 
zich verbinden aan de 
organisatie. Eff ectieve 
onboarding vertaalt de 
organisatiedoelen naar 
doelen voor werknemers. 
Dit zorgt ervoor dat 
nieuwkomers sneller 
hun netwerk opbouwen 
en beter weten wat er 
van hen wordt verwacht. 
Onboarding, Ardiënne 
Verhoeven, EAN: 
9789024403486.

8. Verandermanagement 
op de werkvloer? 
Veranderingsprocessen 
worden in de top van het 
bedrijf verzonnen, maar 
het zijn de managers in 
het bedrijf die de 

maatregelen moeten 
communiceren en 
implementeren. 
Leidinggeven 
aan verandering, 
Alexander Groth, ISBN: 
9789000335398.

9. Het Competentiespel 
is een leuk en interessant 
spel om te doen en geven 
zicht in je competenties. 
Waar ben ik erg goed in? 
Welke kwaliteiten moet ik 
nog verder ontwikkelen 
om mijn functie goed 
uit te kunnen voeren? 
Het Competentiespel, 
Rik Luijmes, EAN: 
9789058719430.

10. Met dit praktische 
boek kun je jezelf en 
anderen helpen bij de 
voorbereidingen op een 
assessment. In dit boek 
vind je een IQ-test en kun je 
een assessmentrollenspel 
oefenen. Ook vind je 
meer details over het 
psychologisch onderzoek 
en de persoonlijkheidstest. 
Assessment doen, Bas Kok 
en Ferry de Jongh, ISBN: 
9789000346929.

Ben je personeelsmanager, HR professional of ben je leidinggevende met personeelstaken in je 

functiepakket? Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, opleidingen, trends en handige sites. 

10 ma ni er en  om  je з lf  te  in for  me re n

HR-inspiratie
1

2

3

4
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Uit ge li ch t

HBO Bachelor Human Resource Management
Kennis van onder andere employability, fl exibilisering, 

performancemanagement, arbeidsrecht, 
talentmanagement en uitstekende adviesvaardigheden. 

Met die bagage ben je direct van waarde als HR-
professional voor je organisatie. Deze P&O-opleiding is 
de meest succesvolle van Nederland, want je studeert 

af met een offi  cieel geaccrediteerd diploma. Deze 
opleiding heeft een wettelijke duur van vier jaar. Je 

kunt er, afhankelijk van je werkervaring, werkplek en 
tijdsinvestering langer of korter over doen.

Masterclass Human Resources Development
Ben jij personeelsfunctionaris, personeelsmanager,  

opleidings- of HRD-managers en wil je je 
verdiepen in thema’s als personeelsontwikkeling, 

loopbaanbegeleiding, deskundigheidsbevordering en 
employability? Dan is deze drie maanden durende 

masterclass uitstekend geschikt voor jou. Beschik je 
over HBO- of WO-denk- en werkniveau dan kun je 

onder toelatingseisen deze masterclass volgen. Met een 
diploma van NCOI University of Applied Sciences maak je 

een mooie vervolgstap.

Praktisch personeelsmanagement
Wil je in korte tijd je kennis over personeelsbeleid, 

werving en selectie en arbeidsrecht uitbreiden? Onze 
3-daagse opleiding Praktisch personeelsmanagement 

is het uitgelezen antwoord. Je krijgt inzicht in de 
belangrijkste P&O-vaardigheden en diverse aspecten 
van modern personeelsmanagement komen aan bod. 
Interessant voor leidinggevenden of medewerkers van 

de afdeling Personeelszaken.

ncoi.nl

3 opleidingen 
en trainingen 

voor HR- 
professionals

6

7

8

9

10

5
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Door de bril van 
de student
‘Dagelijks houden wij ons bezig met de vraag: hoe en wanneer willen 

mensen leren? Hoe zorgen we ervoor dat je naast je drukke werkleven 

ook kunt studeren? Onder al onze opleidingen zit een stevig en doordacht 

fundament, want uiteindelijk moeten onze opleidingen leiden tot een 

erkend diploma. Het fundament is voor ons belangrijk. Natuurlijk creëren 

we ruimte om te innoveren en kijken we vooral door de bril van de 

student.’ Een gesprek met Eric Verduyn, directeur opleidingen NCOI.

Binnen NCOI wordt gewerkt met een 
stevig opleidingsfundament. ‘Ons doel is 
om mensen met de competenties die ze 
hebben, te begeleiden naar een erkend 
diploma. In plaats van iemand door 
een volledige HBO-opleiding te duwen, 
inventariseren we wat iemand nog precies 
moet doen om zijn HBO-status te krijgen. 
We hebben bij de ontwikkeling van onze 
onderwijsmethode een combinatie gemaakt 
tussen het traditionele kennis-, houding- en 
gedragonderwijs en competentiegericht 
onderwijs. Een aantal jaren geleden 
ontstond er in onderwijsland een enorme 
groei in aanbod van onderwijs dat 
uitsluitend competentiegericht was. Al jaren 
werd door het bedrijfsleven geroepen: 
‘mensen die van school komen hebben 
veel kennis, maar kunnen niets’. Onderwijs 
gericht op het aanleren van competities, 
moest het antwoord zijn op de behoefte 
van het bedrijfsleven. De ervaring heeft 
geleerd dat competentiegericht onderwijs 
niet de enige geschikte aanpak is. Valkuil 
van uitsluitend dit type onderwijs is dat 
mensen vooral één beroep erg goed 
beheersen. Werken in een andere branche 
of bij een andere werkgever binnen 
dezelfde branche leidt tot problemen. 
Binnen NCOI hebben we de traditionele 
onderwijsmethoden gecombineerd met 
competentiegericht onderwijs. De wijze 
waarop we het onderwijs aanbieden kan 
verschillen. Klassikaal, individueel, in het 
bedrijf, daarbuiten of online; er zijn vele 
mogelijkheden. Die mogelijkheden blijven 
zich steeds doorontwikkelen. We kijken door 
de ogen van onze studenten en werken aan 
mooie innovaties waarbij we bijvoorbeeld 

gebruikmaken van virtual reality of een 
leer-app. Overigens blijven we no-nonsens 
is onze aanpak. We innoveren niet om te 
innoveren maar willen ons onderwijs steeds 
verder verbeteren en studeren makkelijker 
maken. Uiteraard zorgen we ervoor dat 
de beroepsopleidingen niet te specifiek 
gericht zijn op één werkgever maar breder 
georiënteerd zijn. Dat geeft de deelnemer 
meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt.’

Werken aan een volwaardig diploma
‘We helpen onze studenten met het 
opbouwen en samenstellen van een 
portfolio’, vervolgt Eric. ‘Daarbij onderzoeken 
we bijvoorbeeld of we bepaalde 
werkzaamheden die iemand heeft gedaan, 
kunnen waarderen met certificaten. Om 
te komen tot een volwaardig diploma, 
bekijken we welke modules er nog gevolgd 
moeten worden. Vaak is het voor de student 
en werkgever een interessant traject. We 
koppelen de modules zo veel mogelijk aan 
opdrachten die binnen de organisatie toch 
al uitgevoerd moeten worden. Bijvoorbeeld 
het maken van een plan of doen van een 
bedrijfsmatig onderzoek, dat een vereiste is 
binnen een bepaalde module, verbinden we 
aan een vraagstuk dat binnen de organisatie 
speelt. De student ervaart dat hij of zij aan 
iets relevants werkt zonder dat de nadruk 

ligt op theoretische studie en de werkgever 
krijgt iets waar hij echt iets aan heeft. Zo 
snijdt het mes aan twee kanten.’

Keuzevrijheid voor studenten
‘Wij willen het leren voor studenten 
toegankelijk maken en tegelijk waarde 
toevoegen aan organisaties. Wij bekijken 
leermethodes en technieken die het 
leren voor studenten veraangenamen. Uit 
onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat heel veel 
mensen last hebben van examenvrees 
en daarom nooit meer aan een opleiding 
beginnen. Wij denken bijvoorbeeld na over 
concepten waarbij we mensen binnen hun 
werk toetsen zonder dat ze dat in de gaten 
hebben. Daarmee vervalt de examendruk. 
Het zou mijn ideaal zijn om uiteindelijk veel 
meer te kijken naar de mogelijkheden en 
wensen van het individu. Ik geloof in rijke 
leerlandschappen, er zijn inmiddels al zo 
veel tools die maatwerk mogelijk maken. Ik 
wil toe naar keuzevrijheid voor studenten. 
Wil je zonder begeleiding meteen examen 
doen? Heb je behoefte aan werk- en 
hoorcolleges of online ondersteuning? Of wil 
je tussentijds op je werk getoetst worden? 
Het is mijn droom om via allerlei interventies 
die het individu zelf kiest, uiteindelijk te 
helpen bij het behalen van het gewenste 
diploma’, besluit Eric.

‘Het is mijn droom verschillende 
interventies te bieden die het makkelijker 
maken om je diploma te halen.’

‘Ik geloof in rijke leerlandschappen’

24
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INNOVATIES

Virtual Reality-app voor verbeteren 
presentatievaardigheden
NCOI ontwikkelde met Ordina de virtual reality-app 
APPlause. Met deze app kun je oefenen met presentaties 
en pitches voor een gesimuleerd publiek. De presentator 
krijgt een bril op zijn hoofd waarbij hij een publiek 
voor zich ziet. Er vinden tijdens het oefenen van de 
presentatie real time metingen plaats. Zo worden de 
bewegingen van de presentator bijgehouden door 
middel van een soort camera en er wordt bijgehouden 
of de presentator te veel met zijn armen over elkaar 
staat, of juist te veel met zijn handen achter zijn of haar 
rug. Het gesimuleerde publiek reageert verschillend 
op deze bewegingen. Bovendien wordt onder meer 
spraakintonatie, -volume en -verstaanbaarheid gemeten, 
evenals een stopwoorden-analyse uitgevoerd. Aan 
het einde van de presentatie krijgt de presentator een 
rapport met aanbevelingen en grafieken. 

Online Academy
De Online Academy is een nieuwe vorm van leren 
volgens een slimme nieuwe methode. In kleine blokjes 
van een paar minuten leer je elke dag iets nieuws. Je kan 
een online training volgen waar en wanneer je maar wilt 
en we dagen je uit dat wat je hebt geleerd direct uit te 
proberen. Online Academy is afwisselend, motiverend  
en leerzaam. Het is mogelijk een abonnement af te 
sluiten en zelf te bepalen wanneer je leert. Meer weten? 
www.onlineacademy.nl

Eric Verduyn, directeur 
opleidingen NCOI. 25
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•  Ron Lemmens
• 36 jaar
•  Zelfstandig 

ondernemer in de 
radiobranche

‘Al op mijn vijfde wist ik dat 
ik radio wilde maken. Op 
mijn tiende maakte ik mijn 
eerste radioprogramma. 
Inmiddels werk ik sinds 
tien jaar als zelfstandig 
ondernemer. Innoveren staat 
centraal in mijn werk. Zo is 
YPCA de Radiofabriek, dat 
zich specialiseert in online 
radiomaken en gevestigd 
is op het Mediapark in 
Hilversum, één van mijn 
opdrachtgevers. Het vak 
leerde ik in de praktijk, 
in combinatie met de 
studie Audio Engineering 
van het SEA Institute. 
Omdat ik vind dat je in de 
wereld van nieuwe media 
multidisciplinair moet zijn, 
koos ik voor de HBO-opleiding 
Bedrijfskunde bij NCOI. 
Ik wil mijn kennis verder 
verbreden om nog beter 
te kunnen ondernemen. 
De opleiding is breed: 
van projectmanagement, 
bedrijfscommunicatie en 
financieel management 
tot bedrijfseconomische 
aspecten, marketing-
management en organisatie-
gedrag. Die laatste inzichten 
helpen mij bij het leiden 
van projecten en het 
begeleiden van mensen. 
Naast mijn radiowerk wil 
ik het presenteren van 
events en voice-over-werk 
graag uitbouwen. Voor deze 
nieuwe bedrijfsactiviteiten 
schrijf ik momenteel een 
marketingplan. Op die 
manier integreer ik mijn 
werk als zelfstandige in de 
opleiding. Dat plan moet 
er immers toch komen. De 
opleiding geeft mij houvast. 
Voorheen nam ik vaak 
intuïtief beslissingen. Nu ben 
ik, dankzij de helikopterview 
die ik tijdens deze studie 
verder ontwikkelde, beter in 
staat verbanden te leggen 
tussen theorie en praktijk. 
Die manier van denken is 
belangrijk om een succesvolle 
ondernemer te kunnen zijn.’

     Ik kan nu 
beter verbanden
          leggen
      tussen theorie
   en praktijk

26
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‘De wil om te leren moet vanuit de 
medewerker zelf komen. Wél is 
de HR-manager verantwoordelijk 
voor het ontdekken en stimuleren 
van de intrinsieke motivatie van 
de medewerker. Dit doe je door 
in gesprek te gaan en de juiste 
vragen te stellen. Waar wordt een 
medewerker écht gelukkig van? En 
op welke manier wil hij of zij het 
liefst leren? De één leest thuis een 
theorieboek, een ander volgt liever 
een e-learning. Dit moet je op maat 
kunnen faciliteren. Ook geloof ik in 
de kracht van kennisdelen. Vraag 
je niet alleen af wat medewerkers 
kunnen leren, maar ook wat zij op 
anderen kunnen overdragen. Dit 
geldt voor zowel juniors, mediors als 
seniors. Bij een leven lang leren zijn 
alle generaties medewerkers nodig.’  

‘Door de snelle veranderingen in 
de wereld en op de werkvloer is 
een andere kijk op werk ontstaan. 
Een job for life bestaat niet meer: 
verandering is de nieuwe constante. 
Bij ING geloven wij stellig in zelf 
aan het roer staan en het bepalen 
van je eigen loopbaankoers. We 
stimuleren de zelfredzaamheid van 
onze medewerkers. Dit betekent dat 
een leven lang leren de hoofdverant-
woordelijkheid is van de medewerker. 
Deze verschuiving, van een verzorgend 
naar een toerustend HR, past bij de 
richting die ING aan het inslaan is. 
Het is onze verantwoordelijkheid 
om een cultuur te scheppen waarin 
medewerkers op een positieve manier 
worden gestimuleerd en geïnspireerd 
om vaker stil te staan bij hun eigen 
arbeidsfitheid en daar actie op te 
ondernemen. Dat beschouw ik als 
goed werkgeverschap.’

‘Bij Wolters Kluwer in Nederland 
(en wereldwijd) is de medewerker 
in de lead wat betreft zijn of haar 
mogelijkheden voor trainingen, 
opleidingen en algehele ontwikkeling. 
Onze HR-afdeling speelt wel een 
heel belangrijke faciliterende rol. Zo 
levert HR de nodige instrumenten 
en tools. Daarnaast adviseert HR, 
samen met de desbetreffende 
manager, de medewerker over 
zijn of haar mogelijkheden. 
Wolters Kluwer biedt verschillende 
opleidingsmogelijkheden aan. 
HR helpt daarbij door haar 
medewerkers een veelzijdig 
opleidingenpallet aan te bieden 
en te ondersteunen bij de keuze 
voor een opleiding. Wij zijn ervan 
overtuigd dat goed gemotiveerde 
en gekwalificeerde medewerkers 
uiteindelijk leiden tot betere 
bedrijfsresultaten.’

• Patricia van der Meij de Bie
•  Interim HR-manager  

De Selectie
• 35 jaar

• Carel Marsman
• HR-expert ING
• 58 jaar

• Ingrid van Houten
•  Coördinator HR-processen 

Wolters Kluwer
• 53 jaar

Een leven lang leren is 
de verantwoordelijkheid 

van de HR-manager

NeeNee Nee

3 HR-managers reageren

1 2 3

27
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  De training die NCOI
        bood was 
     praktijkgericht. We 
konden het geleerde
             direct toepassen

28
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‘De brieven, voorwaarden en contracten 
die wij aan onze klanten sturen, zijn vaak 
geschreven in moeilijke, juridische taal’, 
vertelt Wesley van Dijken, manager Business 
Development en Product Management. ‘Het 
gevolg is dat mensen niet goed begrijpen 
wat er in die teksten staat. Dit kan leiden 
tot allerlei misverstanden en daar willen 
wij onze klanten tegen beschermen. Zij 
moeten ook de kleine lettertjes kunnen 
begrijpen.’ Bovendien worden financiële 
dienstverleners vanuit de branche verplicht 
om hun informatie op B1-niveau aan te 
bieden aan de consument, zodat 95 procent 
van de bevolking dit snapt. Om de teksten 
op het juiste niveau te kunnen herschrijven, 
volgden elf communicatieprofessionals 
een schrijftraining bij NCOI. ‘Het aanbod 
en de aanpak van NCOI paste het beste bij 
onze wensen en eisen’, vertelt Van Dijken. 
‘Ze hebben goed naar ons geluisterd en 
maatwerk geleverd. Daardoor is het een 
goed trainingsprogramma geworden, 
dat ruimschoots aan de behoefte van de 
medewerkers voldeed.’

Flexibiliteit
De elf communicatieprofessionals zijn 
enthousiast over de training. Saskia 
van Doorn, communicatieadviseur: 
‘Voorafgaand aan de training konden 
we via een online intake onze eigen 
wensen en verwachtingen doorgeven. 
Ook hebben we in het voortraject input 
kunnen geven aan de trainer, waaronder 
een ingewikkelde, juridische brief waar wij 
zelf op vastliepen. Deze flexibiliteit was erg 
fijn. Tijdens de training hebben we ons in 

De meeste zakelijke en particuliere klanten van Volkswagen Pon Financial 

Services ontvangen juridische correspondentie, waaronder contracten 

en voorwaarden. Niet iedereen begrijpt deze taal. Het is daarom 

belangrijk - en inmiddels ook wettelijk verplicht - om alle informatie 

in begrijpelijke taal te schrijven. Om dit te kunnen doen, volgden elf 

communicatieprofessionals onlangs een schrijftraining bij NCOI.

kleine werkgroepen over de tekst gebogen. 
Het resultaat is een brief die onze klanten 
begrijpen en waarvan de inhoud voldoet 
aan de eisen van de juridische afdeling.’ Dat 
laatste bleek een uitdaging, vertelt Saskia. 
‘Juristen zijn opgeleid om ingewikkelde 
teksten te schrijven. Vergeleken daarmee is 
een brief geschreven in jip-en-janneketaal, 
een wereld van verschil. Door uit te leggen 
dat de markt nu eenmaal vraagt om 
eenvoudige teksten die begrijpelijk zijn  
voor onze klanten, kregen we begrip voor 
deze vertaalslag.’ 

Klant centraal
Saskia vertelt dat het schrijfplan, dat de 
medewerkers tijdens de training gebruikten, 
inmiddels op de afdeling hangt. ‘Een 
goede voorbereiding is essentieel voor 
het schrijven van een goede tekst. Wij 
zijn gewend om meteen te starten met 
schrijven. Terwijl het ontzettend belangrijk 
is om eerst de structuur, de doelgroep en 
het doel van een tekst te bepalen. Dit zijn 
allemaal elementen uit de training die wij nu 
in ons werk gebruiken. Sowieso hanteren 
wij het ‘vier ogen’-principe: er gaat geen 
tekst de deur uit zonder dat een collega 
deze heeft gelezen. Zo houden we elkaar 
scherp.’ Volgens Van Dijken is het fijn voor 
een manager als iedereen enthousiast 
is na een training, vooral als deze een 
verplicht karakter heeft. ‘Een opleiding of 
training stelt onze professionals in staat nog 
professioneler te worden. Dat is niet alleen 
in het belang van onze organisatie, maar 
vooral in het belang van onze klanten. Zij 
staan altijd centraal.’

Groei professionals in 
belang van onze klanten

PASPOORT

Volkswagen Pon Financial Services biedt op automotive 
toegesneden financiële, verzekerings-, lease- en mobiliteits- 
producten voor zowel zakelijke klanten als particulieren. 
Een nieuw product op het gebied van totaalmobiliteit is 
Shuttel: een flexibele alles-in-één-kaart die toegang geeft 
tot alle vormen van vervoer. www.shuttel.nl  
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Abelien de Wit
‘Vind geen klanten voor je 

producten. Vind producten 
voor je klanten.’

NCOI Adres

Bezoekadres:
Marathon 7

1213 PD Hilversum

Postadres:
Postbus 447

1200 AK Hilversum

NCOI Contact
Wij zijn telefonisch bereikbaar

tijdens kantooruren.

Maandag t/m donderdag
8.00 tot 18.00 uur

Vrijdag
8.00 tot 17.00 uur

Telefoon: 035 – 6 400 411
Fax: 035 – 6 400 477

Mail: info@ncoi.nl

Opleidingsadvies
op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn op 

werkdagen telefonisch bereikbaar: maandag  

tot en met donderdag van 8.00 tot 18.00 uur en 

vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.

035 - 6 400 411

Professionele topdocenten en trainers
Deskundigheid, ervaring en enthousiasme, 
daarop selecteren wij onze docenten en 
trainers. Onze docenten en trainers zijn 
gespecialiseerd en werkzaam in het vakgebied 
van de opleiding die zij verzorgen. Ze putten 
uit een rijke praktijkervaring en ondersteunen 
hiermee de theorie. 

Toegang tot een erkend diploma
NCOI Opleidingen is de grootste opleider  
van werkend Nederland. Met onze unieke 
aanpak sluiten we aan op de kennis 
en vaardigheden van onze studenten. 
We combineren een motiverende en 
praktische aanpak met een efficiënte en 
flexibele leeromgeving. Onze erkende 
opleidingen voldoen aan de allerhoogste 
kwaliteitsrichtlijnen.

Het grootste aanbod 
NCOI Opleidingen biedt complete 
programma’s voor werkenden: van MBO-, 
HBO- of Masteropleidingen tot kortdurende 
vaardigheidstrainingen. Uiteraard ontwikkelen 
we ook trajecten op maat. Werkvormen 
variëren van persoonlijke coaching tot een 
online leeromgeving. Alles is erop gericht  
om werkenden makkelijk te laten leren, 
dichtbij de praktijk.

De voordelen van NCOI

Joke Elzenaar
‘Relevante kennis en 

vaardigheden ontwikkelen, 
daarmee maken wij 

organisaties krachtiger.’

Ilse Tersluijsen
‘Het is belangrijk om  

kennis goed te borgen  
in organisaties.’

Marike Damstra
‘Leren is springen  
in het onbekende,  

telkens weer!’

Vier gezichten uit het team van NCOI
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•  Ghiath Al-Kadi
•  40 jaar 
•  Senior product 

manager NXP 
Semiconductors

‘Als principal scientist 
beschik ik over een 
uitgebreid inzicht 
in de ontwikkel- en 
innovatiekant, maar een 
wat beperkter inzicht in 
businessprocessen. De 
kennis die ik tijdens de 
MBA heb opgedaan, stelt 
mij in staat om deskundig 
te kunnen discussiëren 
over verschillende 
vakgebieden. Het is 
een algemene, brede 
opleiding die je in staat 
stelt om elke discipline 
te beoefenen. Business 
is eigenlijk niks anders 
dan een combinatie 
van gezond verstand, 
inhoudelijke kennis 
en intuïtie. Hoewel 
iedereen dat heeft, is 
niet iedereen geschikt 
om te leiden. Tijdens de 
MBA heb ik mijzelf en 
mijn kwaliteiten onder 
de loep kunnen nemen. 
Kan ik strategisch denken 
en analyseren? En heb 
ik de helikopterview die 
nodig is om op een hoger 
niveau in de organisatie 
te kunnen opereren? Een 
MBA volgen naast een 
fulltime baan is zwaar. 
Toch was het achteraf 
de moeite waard, omdat 
ik er veel van heb 
geleerd. Het behalen 
van mijn diploma is een 
persoonlijke overwinning 
waar ik erg trots op ben. 
Met mijn eindscriptie, 
waarin het realiseren 
van bedrijfsgroei via 
baanbrekende innovaties 
centraal stond, won ik de 
scriptieprijs 2015. Dat was 
de kroon op mijn werk.’

MASTER OF 
BUSINESS 
ADMINISTRATION 
(MBA)
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Leven lang leren
is een uitgave van 
NCOI Opleidingen

Hoofdredactie 
NCOI Opleidingen,
Rik van Dijk

Concept & realisatie
Lime C

Creatief team
Dieuwke de Boer
Jeroen van der Hoogt
Astrid Warntjes

Fotografi e
Karin Versteegh 

ncoi.nl
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