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Voorwoord 
 
 
Advies: voorwoord wordt geschreven door CNV Publieke Zaak 

 
Algemeen:  

• Daar waar gesproken wordt van “zij”kan ook “hij “gelezen worden. 
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Inleiding 
 
In 2007 heeft CNV Publieke Zaak een onderzoek laten verrichten binnen de VVT branche 
naar het draagvlak om oudere werknemers te versterken in hun rol van werkcoach.  
Aanleiding voor CNV Publieke Zaak om dit onderzoek uit te laten voeren was tweeledig: de 
vergrijzing van de beroepsbevolking in Nederland en de maatschappelijke discussie om de 
pensioengerechtigde leeftijd op te rekken. Deze ontwikkelingen leiden er toe dat er in de 
toekomst meer oudere werknemers zullen zijn.  
In de ouderenzorg is zelfs sprake van een dubbele vergrijzing. Mensen worden steeds ouder 
en hebben langer zorg nodig. Ook het personeelsbestand in de ouderenzorg vergrijst en 
oudere medewerkers willen vanwege de zwaarte van het beroep veelal eerder stoppen met 
werken. Mede hierdoor ontstaan op korte termijn grote personeelstekorten in de 
ouderenzorg. Werken aan behoud van personeel is dan ook van groot belang.  
Uit dit onderzoek is gebleken dat er een breed draagvlak is voor de doorontwikkeling van 
oudere werknemers tot werkcoach.  
 
Vanuit de resultaten van het onderzoek heeft CNV Publieke Zaak een project opgestart om te 
komen tot een competentie- en opleidingsprofiel van de werkcoach. Het project is geleid 
door Calibris Contract. Het voorliggende competentieprofiel en opleidingsprofiel zijn het 
resultaat van dit project 
 
Het competentie- en opleidingsprofiel beschrijft de taken en competenties van de werkocach 
en geeft het kader voor de opleiding tot werkcoach.  De werkcoach is werkzaam in de 
branche Verpleeg-, en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT branche) en is alleen 
werkzaam in de eigen organisatie. Het accent in deze rol ligt op het begeleiden van 
medewerkers bij (problemen bij) het uitvoeren van hun werk. Op deze manier levert de 
werkcoach een bijdrage aan: 
• de zorginhoudelijke kwaliteit van de medewerker en de organisatie en 

• de kwaliteit van het leerklimaat van de organisatie. 
 
De werkcoach is een taakvolwassen medewerker met veel ervaring en deskundigheid. De 
werkcoach zet deze ervaring en deskundigheid in om medewerkers te begeleiden bij 
werkgerelateerde vraagstukken. Afhankelijk van de ondersteuningsvraag/hulpvraag van de 
medewerker stelt de werkcoach een begeleidingstraject vast met de medewerker en past de 
werkcoach verschillende begeleidingsinterventies toe om tot het gewenste resultaat van de 
begeleiding te komen. De inhoud van de begeleiding varieert naar de gewenste 
ondersteuning van de medewerker en kan bestaan uit verschillende begeleidingsinterventies 
als instructie, coaching, training on the job, feedback geven, observeren etc. 
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In het competentieprofiel zijn kerntaken en competenties beschreven. Competenties en 
kerntaken vormen de rode draad in de opleidingen. Een rol bestaat uit meerdere kerntaken. 
Kerntaken beschrijven de kenmerkende werkzaamheden van de rol. Een competentie is het 
geheel aan kennis, vaardigheden en beroepshouding dat een individu tot zijn beschikking 
heeft en kan inzetten in betekenisvolle contexten en situaties.  
 
Er is bij de ontwikkeling van dit profiel gestreefd naar een breed profiel, waardoor er 
verschillende scenario’s mogelijk zijn m.b.t. de inzet van de werkcoach. Dit betekent dat de 
organisatie zelf nog een aantal keuzes moet maken m.b.t. de inzet van de rol van werkcoach 
in de eigen organisatie. In bijlage A is hiertoe een aantal aandachtspunten opgenomen.  

 



 

Competentie- en opleidingsprofiel Werkcoach Pagina 8 van 31 
 
© Calibris Contract 2009 

1. Rolbeschrijving van de werkcoach 

Onder regie van CNV Publieke Zaak 
Ontwikkeld door Calibris Contract 

 
Ontwikkelgroep Competentieprofiel: 
Hanneke Cloudt RZGS 
Sandra Koppijn Shiva Zorg, Amstelveen 
Yvonne van den Berg Shiva Zorg, Amstelveen 
John Groothand Zorggroep Noorderbreedte   
Carla van Herpen Zonnehuis, Amstelveen 
Joost Kamoschinski Cordaan 
Corné Grootenboer Zorgsaam 
 
Ontwikkelgroep Opleidingsprofiel: 
Martha Visser  Alfa college 
Mirjam Valckx Partners in zorg 
Lies Lokkerbol Hilverzorg 
Norma Claussen Stoc 
Trudy Kedzierski TRiZO 
 

 Brondocument(en) • Werkcoaches binnen de Zorg (eindverslag van een 
onderzoek naar het draagvlak voor de functie van 
werkcoach in de thuiszorg, verzorgingshuizen en 
verpleeghuizen) 

• Profiel Eerst Verantwoordelijke Verzorgende 
(2003) 

Legitimering competentie- 
en opleidingsprofiel 

Nog in te vullen door CNV Publieke zaak 

Instroomniveau Niveau 3 
Mogelijke rolbenamingen • Werkcoach 

• 1ste verantwoordelijke werkbegeleider 

• Afdelingsbegeleider 
• Praktijkbegeleider 
• Zorgcoach 

• Zorgspecialist 
• Vakexpert 

Beroepsbeschrijving:  
Beroepscontext/werkzaam- De werkcoach is werkzaam in of voor een 
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heden verzorgings-, of een verpleeghuis of een 
thuiszorginstelling.  
De werkcoach begeleidt medewerkers bij 
werkgerelateerde ondersteuningsvragen tijdens de 
uitvoering van het werk. 
De werkcoach begeleidt medewerkers bij diverse 
ondersteuningsvragen/hulpvragen.  
 
De werkcoach verheldert samen met de medewerker 
de ondersteuningsvraag/hulpvraag van de medewerker 
en het doel van het begeleidingstraject. De werkcoach 
kiest een passende interventie voor de begeleiding van 
de medewerker om tot het gewenste resultaat van de 
begeleiding te komen. Dit wordt vastgelegd in een 
begeleidingscontract.  
Afhankelijk van de ondersteuningsvraag/hulpvraag 
van de medewerker past de werkcoach  begeleidings-
interventies toe, zoals het geven van instructie of een 
training on the job, het voeren van coachings-
gesprekken, het geven van advies of voorlichting etc.  
De werkcoach bewaakt de voortgang van het 
begeleidingstraject, evalueert tussentijds en achteraf 
en documenteert alle relevante gegevens. 
De werkcoach zorgt voor de juiste randvoorwaarden 
voor het begeleidingstraject en informeert alle 
betrokkenen over het begeleidingstraject.  
 
Voorbeelden van begeleiding: 

• bij werkvraagstukken/werkproblemen 

• bij het introduceren van de medewerker op de 
werkplek (in samenwerking met de 
leidinggevende) 

• geven van begeleiding aan een startende 
medewerker (stelt een inwerkplan op)  

• helpen van de medewerker bij het opstellen/ 
bijstellen van het reeds aanwezige inwerkplan 

• helpen van de medewerker “om de weg te vinden 
in het bedrijf” 

• geven van relevante informatie over de 
organisatie en de werkeenheid en werkzaamheden 

• bieden van begeleiding bij ethische vraagstukken 
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• bieden van ondersteuning aan medewerkers bij 
werkgerelateerde ingrijpende processen 

• bieden van ondersteuning bij fysiek zware 
situaties 

• geven van instructie met betrekking tot 
transfertechnieken 

• observeren van de medewerker op de werkplek  
Rol en 
verantwoordelijkheden 

De werkcoach valt onder de verantwoordelijkheid van 
de eigen leidinggevende. 
 
De werkcoach kan zowel medewerkers uit het eigen 
team als uit andere teams begeleiden.  
 
Bij een ondersteuningsvraag/ hulpvraag van de 
medewerker overlegt de werkcoach altijd eerst met de 
leidinggevende van de medewerker over het 
begeleidingstraject. Het begeleidingscontract wordt 
ondertekend door de werkcoach, medewerker en 
leidinggevende van de medewerker. De werkcoach 
bewaakt de afspraken in het begeleidingscontract en 
(daarmee) de continuïteit van de begeleiding.  
 
De werkcoach gaat naar alle betrokkenen zorgvuldig 
om met vertrouwelijke informatie over de medewerker 
en het begeleidingstraject. De werkcoach verstrekt 
alleen informatie over de medewerker en het 
begeleidingstraject aan de leidinggevende van de 
medewerker, met medeweten van de medewerker.  
 
Binnen de organisatie zijn ook andere functionarissen 
belast met begeleiding van medewerkers. De 
werkcoach geeft haar verantwoordelijkheden en 
grenzen aan bij deze verschillende begeleidingsrollen.  
 

Complexiteit Van de werkcoach wordt verwacht dat ze zelfstandig 
problemen in de dagelijkse begeleiding oplost. Daarbij 
heeft ze zelf de keuze om te bepalen of en wanneer 
een leidinggevende ingeschakeld moet worden 
(binnen afdelingsregels en protocollen).  
 
De werkcoach bewaakt de grenzen van haar 
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professionaliteit. Ze schat in wanneer een medewerker 
doorverwezen moet worden. Ze weet 
vertrouwelijkheid in te schatten en weet wanneer in te 
grijpen. 
 
De werkcoach signaleert dat een medewerker 
onvoldoende gemotiveerd is voor begeleiding en 
onderneemt passende actie.  
 
De werkcoach kan een rolconflict ervaren als zij dicht 
bij de medewerker staat en een rol heeft in de 
beoordeling. 
 
De werkcoach kan een spanningsveld ervaren bij 
verschil in belangen van de medewerker, de 
leidinggevende en de eigen belangen. 
 

Typerende beroepshouding De rol van werkcoach vraagt bij uitstek dat zij in staat 
is zich te verplaatsen in de medewerker die ze 
begeleidt en zijn/haar ondersteuningsvraag/hulpvraag 
centraal te stellen in de begeleiding.  



 

Competentie- en opleidingsprofiel Werkcoach Pagina 12 van 31 
 
© Calibris Contract 2009 

2. Kerntaken van de werkcoach 
Voor de rol van werkcoach zijn vier kerntaken gedefinieerd die in dit hoofdstuk beschreven 
staan. Met het uitvoeren van deze kerntaken levert de werkcoach een bijdrage aan: 
A. de borging van de zorginhoudelijke kwaliteit; 
B. de kwaliteit van het leerklimaat van de organisatie. 
 

Kerntaak 1: stelt samen met de medewerker het gewenste resultaat 
van de begeleiding vast. 

 
Proces 
De werkcoach verricht de volgende werkzaamheden: 
1. signaleert de ondersteuningsvraag/hulpvraag bij de medewerker; 
2. bereidt het gesprek met de medewerker voor; 
3. verheldert samen met de medewerker de ondersteuningsvraag/hulpvraag; 
4. bepaalt samen met de medewerker het doel van het begeleidingstraject, zowel voor 

de korte als voor de lange termijn (SMART); 
5. vertaalt de ondersteuningsvraag/hulpvraag samen met de medewerker naar een 

actie doelstelling (SMART geformuleerd) voor de lange en korte termijn; 
6. stemt de begeleiding af op de ontwikkeling- en begeleidingsbehoefte van de 

medewerker; 
7. kiest (een) passende interventie(s) voor de begeleiding van de medewerker om tot 

het gewenste resultaat te komen; 
8. maakt afspraken over de beoordeling; 
9. stelt een begeleidingscontract op. 
 
Rol/verantwoordelijkheden 
De werkcoach heeft vooral een vraagverhelderende en ondersteunende rol bij het 
vaststellen van doel en resultaten van het begeleidingstraject.  

Zij overlegt met de leidinggevende van de medewerker over het begeleidingstraject. Er 
worden met medewerker en leidinggevende afspraken gemaakt over de beoordeling van 
de medewerker.  
De werkcoach verwijst de medewerker door als de ondersteuningsvraag/hulpvraag 
buiten de scope van haar rol valt. 
 
Complexiteit 
Er is een aantal factoren dat het werk gecompliceerd kan maken: 
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a. een verschil van mening tussen de medewerker en de leidinggevende van de 
medewerker over de doelstellingen van het begeleidingstraject; 

b. de ondersteuningsvraag/hulpvraag omvat ethische vraagstukken. 
 
Betrokkenen 
De te begeleiden medewerker(s), eigen leidinggevende en leidinggevende van de 
medewerker. Medewerkers binnen de organisatie naar wie de werkcoach kan 
doorverwijzen. Overige functionarissen die ook een rol hebben in de begeleiding van 
de medewerker.  
 
Hulpmiddelen 
Begeleidingscontract. Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Sociale kaart (zodat de 
werkcoach weet naar welke medewerkers binnen de organisatie zij kan 
doorverwijzen). 
 
Kwaliteit van proces en resultaat 
De werkcoach borgt het gewenste resultaat van de begeleiding door afspraken (doel, 
inhoud en vorm van de begeleiding) vast te leggen in het begeleidingscontract. Het 
begeleidingscontract dient geactualiseerd te blijven.  

 
Keuzes en dilemma’s 
De werkcoach wordt regelmatig voor keuzes en dilemma’s gesteld:  

a. Een afweging kunnen maken in wat zij zelf kan doen in de begeleiding (op basis 
van haar rol/verantwoordelijkheden en competenties) en wanneer zij moet 
doorverwijzen. 

b. Er kan sprake zijn van dubbele rollen: de werkcoach heeft mogelijk ook een 
andere functionele relatie met de medewerker (bv.: die van directe collega). 

c. Er kan een spanningsveld zijn tussen de belangen van de medewerker, de 
belangen van de leidinggevende en de eigen belangen van de werkcoach. 

d. De werkcoach moet een efficiënte en effectieve keuze maken in de toe te passen 
begeleidingsinterventies. 
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Kerntaak 2: past verschillende begeleidingsinterventies toe. 

 
Proces 
De werkcoach verricht de volgende werkzaamheden: 
1. geeft instructie; 
2. verzorgt “training on the job”; 
3. voert coachingsgesprekken; 
4. geeft advies; 
5. geeft voorlichting; 
6. treedt op als mentor; 
7. begeleidt intervisie; 
8. observeert de medewerker;  
9. verwijst door; 
10. begeleidt de medewerker bij het reflecteren; 
11. geeft en ontvangt feedback. 
 
Rol/verantwoordelijkheden 
De werkcoach is op uitvoerend niveau eindverantwoordelijk voor het toepassen en 
organiseren van de verschillende begeleidingsinterventies. Zij kan hierbij andere 
collega’s inschakelen, maar blijft eindverantwoordelijk voor het begeleidingstraject. 
 
Complexiteit 
Er is een aantal factoren dat het werk gecompliceerd kan maken: 
a. Grenzen aan verantwoordelijkheid; wat is de verantwoordelijkheid van de 

werkcoach en wat is de verantwoordelijkheid van de medewerker zelf. 
 
Betrokkenen 
De te begeleiden medewerker(s), collega’s die evt. worden betrokken bij de 
begeleidingsinterventies. 
 
Hulpmiddelen 
Begeleidingscontract. Sociale kaart. Instrumenten bij de verschillende begeleidings-
/interventietechnieken. 
 
Kwaliteit van proces en resultaat 
Efficiënt en effectief uitgevoerde begeleidingsinterventies, in overeenstemming met de 
afspraken met de medewerker. 
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Keuzes en dilemma’s 
Heeft geen specifieke invulling bij deze kerntaak. 
 
 
 

Kerntaak 3: bewaakt de voortgang van het begeleidingstraject. 

 
Proces 
De werkcoach verricht de volgende werkzaamheden: 
1. volgt samen met de medewerker de voortgang bij de hulpvraag;  
2. bespreekt de leersituaties/ontwikkeling van de medewerker en stuurt het 

begeleidingsproces waar nodig bij; 
3. evalueert het begeleidingstraject, tussentijds en achteraf (het proces en het 

resultaat); 
4. maakt afspraken voor vervolgacties; 
5. documenteert alle relevante gegevens; 
6. rapporteert over de resultaten. 
 
Rol/verantwoordelijkheden 
De werkcoach bewaakt het uitvoeren van het begeleidingscontract en stelt het 
begeleidingscontract indien nodig tussentijds bij (in overleg met de medewerker). De 
werkcoach stelt samen met de medewerker vast of de doelen van het 
begeleidingstraject behaald of bijgesteld moeten worden. De werkcoach informeert de 
leidinggevende over de bijstelling van het begeleidingscontract. De werkcoach stelt 
vast of nieuwe begeleidingsinterventies nodig zijn.  
 
Complexiteit 
Heeft geen specifieke invulling bij deze kerntaak. 
 
Betrokkenen 
De te begeleiden medewerker(s), leidinggevende. 
 
Hulpmiddelen 
Begeleidingscontract, evaluaties, (voortgang-)rapportages. 
 
Kwaliteit van proces en resultaat 
Het begeleidingstraject is continu afgestemd op de hulpvraag van de medewerker en de 
vastgestelde doelen van de begeleiding. Het resultaat van het begeleidingstraject is 
behaald. 
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Keuzes en dilemma’s 
Heeft geen specifieke invulling bij deze kerntaak. 
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Kerntaak 4: optimaliseert randvoorwaarden voor de begeleiding. 

 
Proces 
De werkcoach verricht de volgende werkzaamheden: 
1. is alert op beschikbare tijd, deskundigheid, middelen en ruimte;  
2. communiceert met alle relevante betrokkenen zodat iedereen juist geïnformeerd is 

over het begeleidingstraject; 
3. zorgt voor continuïteit in de begeleiding (bv. bij ziekte/afwezigheid van de 

werkcoach); 
4. plant het begeleidingstraject en coördineert meerdere begeleidingstrajecten naast 

elkaar. 
 
Rol/verantwoordelijkheden 
De werkcoach is verantwoordelijk voor de continuïteit in de begeleiding. Zij betrekt 
indien nodig andere medewerkers bij het begeleidingstraject en zorgt dat dit afgestemd 
en vastgelegd wordt. De werkcoach regelt alle benodigde ondersteunende middelen bij 
de begeleidingsinterventies.  
 
Complexiteit 
Er is een aantal factoren dat het werk gecompliceerd kan maken: 
a. De werkcoach plant meerdere begeleidingstrajecten naast elkaar. 
b. De werkcoach plant begeleidingstrajecten naast overige werkzaamheden van 

zichzelf en andere betrokkenen. 
 
Betrokkenen 
De te begeleiden medewerker(s), eigen leidinggevende en leidinggevende van de 
medewerker. Medewerkers binnen de organisatie naar wie de werkcoach kan 
doorverwijzen. Overige functionarissen die ook een rol hebben in de begeleiding van 
de medewerker. 
 
Hulpmiddelen 
Planningssysteem. Begeleidingscontract. Sociale kaart. 
 
Kwaliteit van proces en resultaat 
Aan de afgesproken randvoorwaarden is voldaan. Er zijn accurate planningen. 
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Keuzes en dilemma’s 
De werkcoach wordt regelmatig voor keuzes en dilemma’s gesteld. Zij moet de 
volgende afwegingen en keuzes maken:  

a. Aan de benodigde randvoorwaarde(n) kan niet voldaan worden. 

b. Spanningsveld prioriteit stellen tussen het begeleiden en eigen werkzaamheden. 
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3. Competenties met succescriteria 
In deze paragraaf worden de competenties van de werkcoach beschreven.  
 

Competenties met succescriteria  

1. Communiceren 

De werkcoach communiceert zodat de medewerker de kans krijgt zo optimaal mogelijk 
gebruik te maken van het begeleidingstraject. De werkcoach neemt belangrijke 
informatie op in gesprekken, stelt relevante vragen en gaat in op reacties, ook op non-
verbaal gedrag.  
Succescriteria: 
Proces 

• is in staat zijn taalgebruik en voorbeelden aan te 
passen aan het referentiekader van de medewerker.  

 • formuleert helder en duidelijk. 
 • brengt de bedoeling van een boodschap goed over. 
 • reageert op lichaamstaal en non-verbale signalen 

met relevante vragen.  
 • toetst of hij begrepen heeft wat de medewerker 

wilde zeggen.  
 • laat de medewerker uitspreken. 
 • geeft door gedrag en houding blijk van interesse in 

wat de medewerker inbrengt.  
 • geeft een goede samenvatting van wat is gezegd. 
 • vraagt opheldering, reden of oorzaak als wat de 

ander zegt niet helder is.  
 • stelt vragen ter verduidelijking.  

2. Sensitiviteit 

 

De werkcoach is zich bewust van andere mensen, de omgeving en de eigen invloed 
hierop. De werkcoach onderkent de gevoelens en behoeften van anderen. 
Succescriteria: 
Proces 

• is goed in staat contact te maken met zichzelf. 

 • geeft de medewerker de ruimte in het gesprek, 
nodigt uit tot inbreng. 

 • laat zien dat hij begrip heeft voor en rekening houdt 
met doelstellingen, wensen of belangen van de 
medewerker. 

 • toont respect voor gevoelens en principes van de 
medewerker, ook wanneer er sprake is van 
weerstand.  

 • creëert betrokkenheid door de medewerker te 
betrekken bij het overwinnen van moeilijkheden.  
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 • houdt er in zijn voorbeeldgedrag en bij het geven 
van aanwijzingen zorgvuldig rekening mee dat zijn 
uitingen zeer grote invloed kunnen hebben op de 
medewerker.  

 • is goed in staat contact te maken met zichzelf. 
 

3. Methodisch werken 

De werkcoach is gericht op effectief handelen en het bereiken van de beoogde doelen.  
Succescriteria: 
Proces 

• is in staat methodisch te werken.  

 • is in staat zijn aanpak stapsgewijs op te bouwen.  
 • is in staat tot het faseren van het begeleidingstraject. 

Structureert het begeleidingstraject in werkbare 
delen. 

 • bespreekt met de medewerker bij de start van het 
begeleidingstraject het vermoedelijke aantal 
gesprekken en/of bijeenkomsten. Blijkt lopend dat 
die niet meer haalbaar is, dan wordt dit besproken en 
bijgesteld. 

 • evalueert op vooraf gesproken momenten de 
voortgang van het traject.  

 • werkt doelgericht en efficiënt, laat zich niet afleiden.  
 • houd zich aan afspraken. 
 • is aanspreekbaar op eigen handelen.  

4. Probleemoplossend vermogen 

De werkcoach weet problemen te signaleren, belangrijke informatie te herkennen, 
verbanden te leggen tussen gegevens en spoort mogelijke oorzaken op.  
Succescriteria: 
Proces 

• geeft aan welke informatie vereist is om zicht te 
krijgen op het probleem. 

 • benoemt mogelijke oorzaken van een probleem.  
 • gebruikt effectieve methode om informatie te 

verzamelen. 
 • legt verbanden tussen informatie. 
 • onderscheidt hoofd- en bijzaken.  
 • beoordeelt de problematiek vanuit verschillende 

invalshoeken.  
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5. Motiveren 

De werkcoach stimuleert anderen tot actie en betrokkenheid om bepaald resultaat te 
bereiken.  
Succescriteria: 
Proces 

• is in staat door interactie met de medewerker een – 
op contract gebaseerde – samenwerking tot stand te 
brengen en te onderhouden.  

• onderzoekt en stimuleert waar nodig het 
commitment van de medewerker om aan wat in het 
contract is afgesproken te werken. Schept voor die 
samenwerking de sfeer van een heldere wederzijdse 
taakverdeling tussen werkcoach en medewerker en 
zorgt voor een passende omgeving om de beoogde 
doelen te bereiken.  

• is in staat tot het scheppen van een krachtige 
omgeving waarin de medewerker zich kan 
ontwikkelen. 

• creëert en stimuleert een leerklimaat bij de 
deelnemer.  

• weet mensen door eigen commitment te inspireren.  
• weet bij mensen de juiste snaar te raken om ze 

ergens voor te enthousiasmeren.  
• spreekt waardering uit en krijgt mensen zo ver dat ze 

zich committeren. 

 

• is in staat te stimuleren door middel van opdrachten, 
confrontaties, support. 

6. Creëren van leersituaties 

De werkcoach creëert adequate leersituaties. 
• is in staat om een instructie te ontwerpen. Succescriteria: 

Proces • stemt demonstratie of instructie af op de leerstijl van 
de medewerker. 

 • kan opdrachten maken die aansluiten bij de 
ondersteuningsvraag. 

7. Ontwikkeling 

De werkcoach neemt de eigen vakontwikkeling ter hand. 
 

• Is in staat zelfstandig de eigen professionele 
ontwikkeling als werkcoach vorm te geven en te 
evalueren.  

Succescriteria: 
Proces 

• Heeft een goed beeld van de eigen opvattingen en 
mogelijkheden.  
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 • Is in staat een reële zelfbeoordeling te maken, kan 
de eigen beperkingen aangeven.  

 • Is bereid te zoeken naar manieren om zijn handelen 
te verbeteren.  

 • Is in staat om keuzes te maken over de eigen 
ontwikkelingpunten en daar een ontwikkelweg voor 
te ontwerpen en ook daadwerkelijk verbeteracties te 
ondernemen.  
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4. Overzichtsschema competenties 

Overzicht competenties  KERNTAAK 
  1 2 3 4 
1 Communiceren  X X X X 
2 Sensitiviteit  X X X  
3 Methodisch werken  X X X X 
4 Probleemoplossend vermogen  X  X  
5 Motiveren  X X X  
6 Creëren van leersituaties   X X  
7 Ontwikkeling  X X X X 
 
Opmerking: alle competenties zijn van toepassing bij alle kerntaken. De bovenstaande tabel 
geeft weer welke competenties vooral van toepassing zijn per kerntaak.    
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5. Opleidingsprofiel 
 

Op basis van het ontwikkelde competentieprofiel is door de ontwikkelgroep het 
opleidingsprofiel ontwikkeld. Er is voor gekozen om voor het opleidingsprofiel dezelfde 
competentiebeschrijvingen te hanteren als voor het competentieprofiel. Voor de beschrijving 
van de kerntaken en competenties wordt dan ook verwezen naar het competentieprofiel. 
Er is geen nader onderscheid gemaakt tussen succescriteria die voor de vakvolwassen 
beroepsbeoefenaar gelden en de beheersingscriteria zoals die voor de beginnende 
beroepsbeoefenaar gelden. Er mag van worden uitgegaan dat bij toetsing van competenties 
van beginnend beroepsbeoefenaar sprake zal zijn van een eenvoudiger context in 
vergelijking met die van de vakvolwassen beroepsbeoefenaar. 
 
Het bijgevoegde opleidingsprofiel is van belang omdat hierin het opleidingsniveau; 
instroomeisen en opleidingsduur zijn weergegeven. Overigens kan de opleidingsduur worden 
bekort op basis van EVC-procedures dan wel landelijk vastgestelde vrijstellingsregelingen. 
 

Opleidingsprofiel: werkcoach 
1. Algemene 
informatie  

Datum:  

Onder regie van CNV Publieke Zaak 
Ontwikkeld door Calibris Contract, Ontwikkelgroep Opleidingsprofiel en 

Ontwikkelgroep Competentieprofiel. Werkgroepleden 
Opleidingsprofiel waren afkomstig van particuliere opleiders 
in de sector Zorg en Welzijn. 
Namen van werkgroepleden noemen? 

Gebaseerd op 
onderliggend 
competentieprofiel 

Diverse onderliggende profielen in de sector zorg en welzijn 
zijn mogelijk vanaf mbo, niveau 3 

Verantwoording 
door/op 

Nog in te vullen door CNV Publieke zaak 

2. Korte typering van 
het opleidingsprofiel 

De werkcoach is een vakvolwassen medewerker met veel 
ervaring en deskundigheid. De werkcoach zet deze ervaring en 
deskundigheid in om medewerkers te begeleiden bij 
werkgerelateerde vraagstukken. Afhankelijk van de 
ondersteuningsvraag/hulpvraag van de medewerker stelt de 
werkcoach een begeleidingstraject vast met de medewerker en 
past de werkcoach verschillende begeleidingsinterventies toe 
om tot het gewenste resultaat van de begeleiding te komen. De 
inhoud van de begeleiding varieert naar de gewenste 
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ondersteuning van de medewerker en kan bestaan uit 
verschillende begeleidingsinterventies als instructie, coaching, 
training on the job, feedback geven, observeren etc. 

Kwalificatiestructuur De kwalificatie werkcoach is een specialisatie in de sector zog 
en welzijn, die volgt op een kwalificatie niveau 3 

Niveau van de 
opleiding 

De specialisatie werkcoach is een vervolg op een niveau 3 
opleiding of hoger, in de sector zorg en welzijn. 

Gemiddelde 
opleidingsduur 

De gemiddelde opleidingsduur bedraagt in een werken/leren 
traject 40 weken waarin voor de theoretische onderbouwing 
minimaal 12 dagdelen nodig zijn en voor de 
praktijkopdrachten eveneens minimaal 12 dagdelen. Aan 
intervisie wordt minimal 12 uur besteed. Voor zelfstudie is 
ongeveer 80 uur nodig. De totale studiebelasting is ongeveer 
188 uur. 

Instroomeisen • Een kwalificatie op minimaal niveau 3  
• Relevante beroepsopleiding binnen sectoren zorg en 

welzijn (alle disciplines mogelijk) 
• Werkzaam in de sector zorg en welzijn 
• 5 tot 10 jaar werkervaring op taakvolwassen niveau  

Doorstroomrechten De opleiding werkcoach is een door CNV Publieke Zaak 
erkende opleiding en niet opgenomen in de 
kwalificatiestructuur van het ministerie van OC&W. Eventuele 
vrijstellingen in het vervolgonderwijs kunnen ontstaan op basis 
van EVC-procedures danwel landelijk vastgestelde 
vrijstellingsregelingen 
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6. Bijlage bij opleidingsprofiel: Blauwdruk 
Opleiding Werkcoach 

 
Opmerking vooraf 
Er is overeenstemming over de Blauwdruk van de Opleiding Werkcoach (de ‘lading’ van het 
opleidingsprofiel). Het opleidingsprogramma kan vervolgens op vele manieren vormgegeven 
worden. Uiteindelijk zal het betreffende opleidingsinstituut daar invulling aan geven.  
 
Hieronder wordt de Blauwdruk van de Opleiding Werkcoach weergegeven, daarbij wordt 
ingegaan op de kennisdomeinen, de studiebelasting, de voorwaarden aan het praktijkgedeelte 
van de opleiding en de instroomeisen. Tot slot wordt nog een aantal persoonlijke kenmerken 
genoemd bij het profiel van de werkcoach.  
 

 
KENNISDOMEINEN OPLEIDING WERKCOACH 

 
 
Communicatievaardigheden (basis) 
- vragenstellen 
- doorvragen 
- luisteren 
- samenvatten 
- feedback geven/ontvangen 
- verbale en non-verbale communicatie 
- taalvaardigheden: lezen, schrijven, 

omgaan met informatie, omgaan met de 
computer 

- transfer technieken; overdracht 
informatie en toepassing in praktijk 

 

 
Veel voorkomende thema’s in de 
praktijk 
- onzekerheden op de werkvloer 
- familie die mondiger worden 
- feedback geven op de werkvloer 
- conflicten/ conflicthantering 
- onderhandelen met bewoners en hun 

familieleden 
- transfertechnieken (tiltechniek) 
- omgang met specifieke doelgroepen 
- etc.  
 

 
Coachingstechnieken  
- verheldering van de coachingsvraag  
- ijsberg,  
- 4x6,  
- roos v Leary,  
- kernkwaliteiten 
- diverse strategieën kunnen toepassen: � 

kunnen wisselen van strategie,  
- koppelen van hier- en nu aan daar- en 

dan 
- confronteren, spiegelen 
- motiveren 

 
Organisatie(context) 
- visie op dienstverlening (zorg en 

cliëntgerichtheid) van de eigen 
organisatie  

- bedrijfscultuur,  
- bedrijfsdoelstellingen,  
- verantwoordelijkheden, 
- dubbele petten herkennen 
- rol/functie van werkcoach zichtbaar 

maken binnen de organisatie 
- deskundigheidsbevordering van 

medewerkers;  
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- omgaan met weerstand 
- professioneel omgaan met gedrag 
- deelnemers ondergaan zelf coaching als 

coach 

- kaders waarbinnen de coachingsrol 
uitgevoerd kan worden 

-  

 
Methodisch werken 
- structureren van een gesprek 
- probleemanalyse (analyse vraagstelling): 

verschillende modellen waarmee de 
coaches de vragen kunnen doorgronden 

- doorgronden van de hulpvraag: 
achtergronden, doorvragen, 
confronteren, spiegelen, leerstijlen 
herkennen er kunnen aansluiten bij 
leerstijlen  

- vertalen van leerpunten (competenties) 
in oefenmomenten 

- kennis en vaardigheden van eigen 
vakgebied kunnen overdragen 

- methodisch redeneren 
- onderscheid kunnen maken tussen proces 

en inhoud  
 

 
Persoonlijke effectiviteit van de coach 
(op het niveau van coach als expert en 
gids) 
- houding: sensitief, discreet, 

respectvol, geduld, open  
- doel en reikwijdte van de werkcoach 

kennen/ken je grenzen,  
- verantwoordelijkheid bij de ander 

laten, 
- loslaten, de ander in zijn waarde laten 
- de werkcoach moet voor zichzelf 

weten waar hij/zij staat in zijn 
ontwikkeling: wat zijn kwaliteiten en 
beperkingen zijn.  

- de coach is zelf het instrument  
- projectie en tegenoverdracht 
- bewust zijn van eigen normen en 

waarden/ weten hoe normen en 
waarden ontwikkeling verloopt 

 
 
 
STUDIEBELASTING OPLEIDING WERKCOACH 
 
 
Contacturen 
• Groepsbijeenkomsten(theorie): 12 bijeenkomsten van 4 uur = 48 uur 
• Intervisie: 4 x 3 uur = 12 uur 
 

 
 
 
60 UUR 

 
Studie-uren 
• Praktijkopdrachten, gekoppeld aan bijeenkomsten:  
      12 (bijeenkomsten) x 4 uur   
• Zelfstudie: gemiddeld 2 uur per week = 40 x 2 uur  
 

 
 
 
 
128 UUR 

 
Totale studiebelasting in uren van de deelnemer in 40 weken  
(= gemiddeld 4,7 uur per week) 
 

 
188 UUR 
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Doorlooptijd van de opleiding 1 jaar waarvan 40 effectieve weken 
De opleiding bestaat uit 4 blokken 
Een blok bestaat uit: 3 x groepsbijeenkomst(theorie) + 1 x intervisie 
Opdrachten tijdens de doorlooptijd van het blok 
 
 
VOORWAARDEN PRAKTIJKGEDEELTE OPLEIDING WERKCOACH 
 
 
Praktijkopdrachten voor de deelnemers: 
- gekoppeld aan de groepsbijeenkomsten 
- waaraan gewerkt wordt tussen de bijeenkomsten in 

 
 
Intervisie: op basis van situaties uit de praktijk van de deelnemer 
 
 
Begeleiding op de werkvloer door een ervaren coach in de praktijk voor de werkcoach in spé.  
(Deze begeleidende coach kan ook vanuit de opleiding aangesteld worden)  
 
 
De werkcoach (in spé) moet de gelegenheid krijgen om in de praktijk te ‘oefenen’ gedurende 
de opleiding. Aanbevolen wordt om de werkcoach (in spé) gemiddeld 8 uur per week 
coachingswerk te laten doen. Daarnaast moet er binnen de organisatie minimaal één 
medewerker die begeleid wil worden beschikbaar zijn. 
 
 
 
 
INSTROOMEISEN 
 
 
• Een kwalificatie op minimaal niveau 3  
• Relevante beroepsopleiding binnen sectoren zorg en welzijn (alle disciplines mogelijk) 
• Werkzaam in de sector zorg en welzijn  
• 5 tot 10 jaar werkervaring op taakvolwassen niveau 
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ALGEMENE OPMERKINGEN BIJ DE OPLEIDING WERKCOACH 
 
 
Persoonlijk profiel van de werkcoach 

• Er is een opleidingsbehoefte bij de werkcoach: de medewerker is goed in zijn vak, maar 
heeft niet de ervaring en kennis om te coachen en te begeleiden.  

• De werknemer heeft aangetoond dat hij/zij zich wil ontwikkelen en een ‘open mind’ 
heeft voor ontwikkeling in zorg en welzijn,  

• De werknemer is een ‘voortrekker’ binnen zijn beroepsgroep  
• De werknemer heeft aangetoond betrokken te zijn bij collegae 
• De werknemer kan ‘zoekend reageren’: hij/zij is sensitief en responsief, heeft 

inlevingsvermogen en kan reageren op wat zich voordoet. 
• De werknemer kan een relatie opbouwen 
• De werknemer kan met vertrouwelijke informatie omgaan 
• De werknemer is in staat te abstraheren: hij /zij moet breed kunnen kijken, maar zich ook 

kunnen beperken.  
• De werknemer is: open, proactief, taakvolwassen, communicatief(schriftelijke en 

mondelinge uitdrukkingsvaardigheden)  
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Bijlage A: Aandachtspunten voor de organisatie bij 
de inzet van de werkcoach 
 

1. Bepaal welke medewerkers de werkcoach wel en niet begeleidt.  
 

2. Bepaal bij welke ondersteuningsvragen/hulpvragen de werkcoach wel en niet begeleidt. 
 
3. Bepaal op welke begeleidingsinterventies de werkcoach wordt ingezet. 
 
4. Bepaal hoeveel medewerkers de werkcoach tegelijkertijd kan begeleiden. 
 
5. Bepaal of de werkcoach voor het uitvoeren van haar rol gedeeltelijk of volledig wordt 

vrijgemaakt. 
 
6. Bepaal of de werkcoach een rol speelt bij de beoordeling van de medewerker. 
 
7. Bepaal welke ruimte en ondersteunende middelen de werkcoach nodig heeft voor de 

uitvoering van haar rol (denk aan: ruimte voor gesprekken, computer etc.). 
 
Toelichting: 
 
Het is afhankelijk van het soort ondersteuningsvraag/hulpvraag of een werkcoach 
medewerkers kan begeleiden uit het eigen team of dat dit niet wenselijk is. Sommige 
ondersteuningsvragen/hulpvragen vragen meer afstand tussen werkcoach en medewerker, 
bv. als het gaat om gedragsaspecten. Het kan voor bepaalde medewerkers lastig zijn om 
(gevoelige) punten te bespreken met een werkcoach waar ze al lange tijd mee in het team 
zitten. Bepaalde ondersteuningsvragen/hulpvragen kunnen wel goed door een werkcoach uit 
het eigen team “opgepakt” worden, bijvoorbeeld als het vragen betreft m.b.t. kennis en 
vaardigheden. Het kan juist ook een voordeel zijn om een werkcoach in te zetten voor 
medewerkers uit het eigen team: het is gemakkelijker om terug te vallen op een medewerker 
uit het eigen team en het is goed om een open cultuur te houden binnen het eigen team. 
 
Als de werkcoach volledig wordt vrijgesteld ontstaat er mogelijk een financieringsprobleem. 
De oudere medewerker wil mogelijk de rol van werkcoach alleen volledig uitvoeren, omdat 
zij niet meer binnen het primaire proces wil werken.  
 
Het aantal medewerkers dat de werkcoach tegelijkertijd kan begeleiden kan sterk variëren. 
Het is afhankelijk van het soort ondersteuningsvragen van medewerkers, de inhoud van de 
begeleidingstrajecten en de competenties van de werkcoach. Daarnaast is het afhankelijk van 
de beschikbare tijd die de werkcoach heeft voor het uitvoeren van haar rol (wordt de 
werkcoach gedeeltelijk of volledig vrijgemaakt voor haar rol als werkcoach). 
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Ook de duur van het begeleidingstraject, de frequentie van de contactmomenten tussen 
werkcoach en medewerker en de hoeveelheid tijd die de werkcoach gemiddeld aan de 
begeleiding van de medewerker zal besteden is afhankelijk van de ondersteuningsvraag. Dit 
zal worden vastgelegd in het begeleidingscontract. 


