
 
 
 

Challenge & Support zoekt ervaren coaches in 

Noord, Oost en Zuid Nederland 
Challenge & Support is een programma dat kwalitatief hoogwaardige coaching 

beschikbaar maakt voor aios en medisch specialisten en de effectiviteit hiervan 

wetenschappelijk onderzoekt. Het programma is in 2018 gestart in het Erasmus MC 

en het LUMC. Onze coachpool bestaat inmiddels uit circa 50 ervaren coaches, 

gespecialiseerd in het begeleiden van medische professionals.  

 

Challenge & Support is op zoek naar enthousiaste en vakbekwame coaches die 

werkzaam zijn in Noord, Oost en Zuid Nederland (buiten de randstad) en die 

deel willen uitmaken van onze coachpool.  

Wat vragen wij? 

Challenge & Support-coaches hebben verschillende professionele kenmerken 

gemeenschappelijk. Als Challenge & Support-coach ben je gespecialiseerd in het 

begeleiden van medische professionals, heb je kennis van de medische context en 

bestempel je coaching als je primaire professie. Dat betekent dat je een volwaardige 

coachpraktijk hebt. Je bestempelt coaching als vak en hebt daar dus genoeg tijd en 

ruimte voor. Hierdoor kun je, indien nodig, meerdere nieuwe cliënten per week 

ontvangen. 

Je weet de deelnemers uit te dagen om aan hun ontwikkeling te werken en weet 

steun te bieden indien nodig. Je bent bekend met de werkprocessen, cultuur en 

(politieke) dynamiek in de universitaire medische centra en algemene klinieken, hebt 

minstens 5 jaar ervaring met coaching van artsen en kent de specifieke problematiek 

van medisch specialisten (in opleiding). Je hebt een sterke professionele identiteit, 

onderschrijft de gedragscodes van de NOBCO voor een senior coach, blijft in 

ontwikkeling in je vakgebied en hebt een toolbox aan modellen en instrumenten die 

je kunt inzetten. Daarnaast ben je bereid deel te nemen aan het wetenschappelijk 

onderzoek dat is verbonden aan dit programma en om twee keer per jaar deel te 

nemen aan bijeenkomsten van de coaches/overleg met de onderzoekers en de 

programmaleiding. 



 
 
 

 

Wat bieden wij? 

• Deelname aan een programma dat actief wordt gesteund door diverse 

ambassadeurs uit de medische wereld. 

• Netwerk met ervaren collega-coaches, onderzoekers, ambassadeurs en 

programmaleiding. 

• Effectiviteitsonderzoek naar coaching in wetenschappelijk onderzoeksprogramma. 

• Een kanaal voor nieuwe coachees uit ziekenhuizen en vakgroepen die zich 

aansluiten bij Challenge & Support. 

. 

Reageren! 

Heb je interesse om je aan te sluiten en voldoe je aan de criteria?  

Dan maken wij graag kennis met je!  

We willen je vragen daarvoor een motivatiebrief en CV te sturen waarin je ons een 

beeld geeft van jouw visie op coaching, je coachpraktijk en wat jouw ervaring is met 

coaching voor medische specialisten. Vergeet niet te vermelden vanuit welke 

locatie(s) je werkzaam bent. 

 

E-mail dit voor 18 april 2021 naar info@challengesupport.nu. 

 

Meer informatie over het Challenge & Support-programma is te vinden via 

onze website. Heb je vragen? Stuur dan een e-mail met je telefoonnummer 

naar info@challengesupport.nu. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. 

 

De selectiegesprekken zullen via videoverbinding (Teams) plaatsvinden. Onderdeel 

van de selectieprocedure is het aanleveren van referenties van aios en medisch 

specialisten. 


