
 

Hallo Avans, wij zijn Goudvisie!! 
Hoe ontwikkel je professionals, teams, je organisatie zonder je te focussen op een methodiek, model of 
afhankelijk te worden van een adviseur, trainer of een trainingszaal waar de magie moet plaatsvinden?  
 

Wie zijn we?  | Goudvisie helpt dagelijks meer dan 25 organisaties binnen zorg, onderwijs en het publieke domein om 
tot nieuwe oplossingen te komen voor vraagstukken van morgen. Goudvisie begeleidt professionals, teams en 
organisaties bij verander- en (organisatie) ontwikkelvraagstukken.  
 

Wat typeert Goudvisie? | Onze klanten waarderen ons om onze creativiteit, de kwaliteit van onze interventies en de 
scherpte waarmee we ieder vraagstuk benaderen. Wij zijn eigenzinnig, nieuwsgierig, ambitieus, gepassioneerd en 
gedreven om het iedere dag beter te doen. Bij Goudvisie zijn we gespecialiseerd in groot denken en klein en concreet 
beweging creëren. Dit doen we vanuit een duidelijke richting (strategie) en met veel ruimte voor de professional en de 
teams om het samen beter te maken.  
 

Hebben jullie 1 aanpak? | Wij zijn enthousiast over verschillende methodes en theorieën, maar waken altijd voor een 
standaard aanpak of ingewikkeld hoog-over advies. Samen met jullie selecteren we die interventies en producten die 
aansluiten bij het team, jullie vraagstuk en jullie context.   
 

Waarom Goudvisie? | Omdat wij… 
● ontwikkelen van professionals en teams leuk en soms ongemakkelijk  maken. Leuk door gebruik te maken van een 

diversiteit aan interventies. Ongemakkelijk omdat je pas echt in je leerzone komt als wij je uit je comfortzone halen; 
● onze expertise op leren, ontwikkelen en veranderen combineren met innovatieve leerproducten en serious 

games  die je met minimale ondersteuning van ons kunt inzetten en die altijd en overal beschikbaar zijn. Zo zorgen 
wij dat onze inzet tijdelijk is en de impact blijvend;   

● in alles wat wij doen ruimte creëren voor doen en proberen , vanuit de overtuiging dat je pas iets nieuws hebt 
geleerd als je het in de praktijk kunt brengen;  

● altijd maatwerk bieden door een modulaire aanpak (met behulp van ons interventiepalet) die optimaal aansluit bij 
de eigenheid van de doelgroep, diversiteit in leerstijlen, ontwikkelfase teams en aard werkzaamheden;  

● het onderwijs van binnenuit  kennen en tegelijk door onze dienstverlening binnen andere sectoren voldoende frisse 
afstand houden om scherp te kijken en vernieuwende perspectieven toe te voegen. 

 
Wat zijn voorbeelden van vraagstukken waar Goudvisie in ondersteunt?  
● MBO Rijnland | Ontwerp en uitvoering teamontwikkeltraject voor directieteam. Binnen dit traject is onder andere 

gebruik gemaakt van onze Escaperoom-in-a-box .  
● Hogeschool Rotterdam | Ontwerp en begeleiding teamontwikkeltrajecten gericht op onderwijskundig leiderschap, 

samenwerking en onderwijskwaliteit voor diverse teams.  
● Bravis | Werken aan betere gesprekken, feedback en klantgerichtheid in teams met behulp van de Goudvisie 

Feedbackgame. Deze game wordt op dit moment door meer dan 20 teams ingezet.  
● St. Antonius Ziekenhuis | Ontwerp en begeleiding van verschillende teamontwikkeltrajecten voor teams rondom de 

thema’s werkdruk, (werk)afspraken, rollen, verantwoordelijkheden, kwaliteiten en valkuilen.   
● Enexis - Hogeschool Rotterdam | “ Leiderschap van morgen” - mini-intervisietraject voor meer dan 150 

leidinggevenden. 
 
 

Onze werkwijze 
 

 
Intake | Vraagstuk scherp 
krijgen vanuit meerdere 
perspectieven. Indien 
nodig zetten we een online 
survey in om vanuit 
meerdere perspectieven 
beelden te krijgen bij jullie 
vraagstuk.  

Ontwerp | In co-creatie met 
enkele teamleden ontwerpen we 
een passende aanpak. In het 
ontwerp maken we gebruik van 
het interventiepalet van 
Goudvisie.  

Uitvoering | In de uitvoering 
combineren wij blended interventies 
en leeroplossingen in de beste 
aanpak voor het team en de 
individuele professional.  

Resultaten | Bij aanvang 
formuleren we zichtbare, 
voelbare en meetbare 
resultaten aan het eind 
van het traject. Dit zorgt er 
tijdens het traject voor dat 
we samen kunnen sturen 
en bijsturen waar nodig. 

 

 

Stop being regular, be gold  

https://goudvisie.nl/expertise/leren-en-ontwikkelen/serious-gaming/

