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Modules op Maat 

Intervisie zonder 

reizen 

Coaching achter 

de schermen 

Uw vorm 

Welke dynamiek?  

Videogesprekken online, 

met groepen of individu-

eel. Effectief. Praktisch.  

Klantgericht.  Kwaliteit. 

Aandacht.  

 

“Leren en ontwikkelen 

blijven nodig, maar we 

willen de mensen niet te 

lang missen op het 

werk.”  “Al dat reizen 

voor een training. Is dat 

nodig?” “Hoe maken we 

opleiding minder kost-

baar?” Dat vroegen wij 

ons ook allemaal af, en 

we besloten tot uitbrei-

ding van onze diensten: 

training met video confe-

rencing, chat en andere 

middelen online, naast 

een of enkele ontmoetin-

gen aan tafel.  

Onderwerpen in ons 

aanbod: communicatie, 

leidinggeven, presente-

ren, loopbaancoaching. 

Programma’s zijn com-

pacter, meer maatwerk 

en voordeliger dan de 

traditionele trainingen.  

 

We maken gebruik van 

nieuwe techniek: online 

ontmoeting via videobel-

len en chat, met professi-

onele en veilige software. 

Dit doen we vaak in com-

binatie met ontmoeting 

face-to-face.  We doen 

wat werkt. 

We bieden individuele en 

groepssessies, op tijden die 

de deelnemers schikken, 

dagelijks tussen 7:30 en 

22:00 uur. Sessies duren 0,5 

tot 2 uur.  

 

Naast gedegen voorbereiding 

van onze kant,  vragen we 

ook vooraf inbreng van de 

deelnemers. Voorbereiding 

richt de aandacht en ver-

hoogt de kwaliteit.  

 

Deelnemers stellen hun ei-

gen programma samen tot 

de ideale mix voor hun 

vraag, de opleidingsnood-

zaak en praktische omstan-

digheden.  

 

Duurzaam 

Ontwikkelen 

Leren in nieuwe dynamiek 

Waarom anders? 

 Het kan anders: de tech-

niek biedt nieuwe moge-

lijkheden om elkaar te 

ontmoeten zonder reizen 

 Online ontmoetingen zijn 

compact en snel 

 Kies uw eigen optimale 

mix van individuele 

aandacht en dynamiek 

in een groep 

 Leerresultaten direct 

toepasbaar in uw prak-

tijk 

 Duurzaam. Geen reistijd, 

geen CO2 uitstoot, geen 

vergaderruimte nodig, 

sneller tot de kern  

 Maatwerk voor uw vraag 

 Steeds nieuwe onderwer-

pen in het modulaire 

aanbod;  desgewenst af te 

nemen in kleine delen. 
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Vier vormen van Het Nieuwe OntWikkelen 

Modules op Maat                          Tarief complete module per deelnemer € 685,-  ex. BTW 

Een individuele start. Een onderwerp kiezen en in een onderzoekend individueel videogesprek de eigen praktijk 

bespreken, met behulp van een model of theorie. Conclusies trekken over de eigen aanpak: Wat zal helpen? En 

hoe krijg je dat voor elkaar? Na het gesprek aan de slag met een opdracht of voornemen voor de eigen praktijk; 

beschrijving van de ervaring daarmee. De trainer verwerkt de beschreven ervaringen in een programma van twee 

uur. In die training met max. vier deelnemers behandeling van eigen casuïstiek met de acteurs. Deelnemers stu-

ren de oefeningen aan; zij krijgen en geven feedback. Desgewenst wordt de module uitgebreid, ook op maat. 

Onze visie  

Aandacht voor de vraag en voor het doel, in lijn met wat in de 

organisatie belangrijk wordt gevonden.  

De mix van uw eigen inzichten en de blik van een buitenstaan-

der. Uitbouwen wat goed gaat. Resultaatgericht. 

“Doen wat werkt,” staat centraal. 

JMD biedt training, advies en coaching, en leidt of begeleidt pro-

jecten in uw organisatie. Alles - ook de gestructureerde aanpak - is 

er op gericht, dat uw inspanningen in de praktijk effectief zijn.  

Deelnemers onderzoeken patronen in de dagelijkse praktijk en 

toetsen die op effectiviteit. Zij worden uitgedaagd om nieuwe vaar-

digheden toe te passen. Zo stimuleren we leren door reflectie, een 

vaardigheid die ook na onze begeleiding waardevol blijft. 

JMD werkt vaak in combinatie met collega-bureaus. Samen kun-

nen we precies bieden, wat u nodig heeft. Het Nieuwe OntWikkelen 

is gestart en wordt grotendeels uitgevoerd in coproductie met Henk 

Elich van ‘Het kan ook anders’.  

JMD is een klein bureau met een sterke back-office en snelle ser-

vice. 

Meer weten over 

ons? 

Bezoek ons op het 

web: 

www.jmdadvies.nl 

 

Het Nieuwe ontWikkelen 

Hanedoesstraat 2 

2597 XG Den Haag 

Telefoon: (070) 3262282 

 

E-mail: dekkers@jmdadvies.nl 
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Coaching achter de schermen                                                Tarief per sessie € 110 - 190,-  ex. BTW 

Een doelgericht videogesprek, individueel of met een kleine groep, geleid door een ervaren coach. Het gesprek 

duurt een uur. Deelnemers kiezen het doel, na overleg met hun leidinggevende. Deze vorm is effectief voor toetsing 

van de eigen aanpak, reflectie, feedback en individuele ontwikkelingstrajecten.  

Kan ook de vorm krijgen van chat-coaching, nog compacter; in korte zinnen, snelle uitwisseling. Bijvoorbeeld effec-

tief voor wie even wil sparren. Een half uur kan voldoende zijn als start, een tweede sessie na enige tijd is dan 

inbegrepen.  

Uw vorm                                                                                                                            Tarieven in overleg 

Heeft u het liever anders? Of  zoekt u een combinatie die hier niet is genoemd? We ontwikkelen het graag voor u, 

want we zijn overtuigd van de kansen voor de toekomst in deze richting. 

Intervisie zonder reizen         Tarief per persoon per sessie € 40,-  ex. BTW 

Maandelijkse ontmoeting  in videogesprek, met ongeveer vijf collega-professionals. De sessie wordt geleid door de 

trainer/coach. Twee deelnemers bereiden casuïstiek voor. Deze vorm is effectief voor reflectie, feedback, kwaliteits-

zorg en collegiale contacten buiten de directe eigen werkomgeving. Sessie duurt 1,5 uur. Kwartaalabonnement. 


