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Informatie voor Zaak & Co business-coaches 
 
Zaak & Co is, sinds het ontstaan in 2005, uitgegroeid tot een succesvol project waarin 
vrijwillige business-coaches uit het bedrijfsleven/overheid en de gemeente Den Haag 
studenten uit het domein Zakelijke Dienstverlening van ROC Mondriaan begeleiden.  
 
Doel  
Het bieden van extra ondersteuning aan MBO studenten om: 

• zichzelf beter te presenteren,  
• effectief te solliciteren voor bijbaan of stageplek, 
• kennis te maken met het bedrijfsleven, 
• advies te krijgen bij beroeps- en studiekeuzes, 
• leerdoelen helder te krijgen, 
• een planning te maken voor studie/stage/sociale leven 
• beter Nederlands te leren en zijn/haar weg te vinden in de samenleving, 
• vroegtijdige schooluitval te voorkomen.  

 
De business-coach 
Veel mensen hebben in hun leven iemand gekend die hen hielp hun doelen te bereiken of 
hen dat zelfvertrouwen te geven dat zij misten om verder te komen. De studenten in het 
project missen vaak zo iemand die af en toe over hun schouder meekijkt. 
 
Als business-coach ondersteunt u de student bij praktische zaken, zoals het nemen van 
beslissingen over de vervolgopleiding of de beroepskeuze, bijvoorbeeld door een bezoek 
aan de werkvloer. Door het voeren van gesprekken met de student kan de coach de 
motivatie voor het volgen en succesvol afsluiten van de opleiding vergroten. Ook kan de 
business-coach helpen bij het vinden van oplossingen bij eventuele problemen tijdens de 
opleiding. Een business-coach is geen gewone coach: hij/zij werkt samen met iemand die 
het hoe-wat-waar van het bedrijfsleven nog gaat ontdekken en vaak een afwachtende 
houding aanneemt. Hij/zij zal zich dus pro-actief in de samenwerking moeten opstellen om 
een succesvol resultaat te behalen; hierin onderscheidt Zaak & Co zich van ‘reguliere’ 
coaching. 
 
De studenten 
De studenten in het project Zaak & Co zijn afkomstig uit het domein Zakelijke dienstverlening 
van ROC Mondriaan. Zonder extra aandacht lopen zij het risico niet of slecht voorbereid aan 
hun maatschappelijke loopbaan te beginnen. Zij hebben de potentie om hun doelen te 
bereiken en geven zelf aan een steuntje in de rug nodig te hebben. De vraag van de student 
(coachvraag) staat centraal.  
 
De gang van zaken 
Geïnteresseerde vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij het projectbureau Zaak & Co voor 
een intakeformulier c.q. intakegesprek en er kunnen afspraken worden gemaakt voor het 
volgen van een workshop. Tijdens deze workshop (avond) komen zaken zoals interculturele 
communicatie, coachvraagstukken, gesprek – en coachingsvaardigheden aan de orde. Het 
projectbureau streeft er naar deze workshop ongeveer 6 keer per jaar aan te bieden. 
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Studenten krijgen via de mentor, inloopspreekuur of werving te horen over het Zaak & Co 
project. Studenten die mee willen doen met het project vullen op vrijwillige basis een 
intakeformulier in. 
 
Tijdens het kennismakings(match)gesprek bepalen student en business-coach of zij met 
elkaar in zee willen. Als dit het geval is, dan wordt een overeenkomst getekend en is de 
samenwerking formeel gestart. De business-coach en student maken vervolgens zelf 
afspraken over de contactmomenten. Aanbevolen wordt 1 x per twee weken. Het verloop 
van de match wordt op de achtergrond gevolgd door Zaak & Co. Aan het einde van het 
traject wordt een evaluatieformulier ingevuld. 
 
Het projectbureau Zaak & Co is tijdens werkdagen bereikbaar voor vragen of informatie, 
zowel telefonisch (met uitzondering van de schoolvakanties) als via email. Voor studenten is 
het ook mogelijk om contact te zoeken met studentenbegeleider en / of eigen mentor. 
 
De website van ROC Mondriaan (www.rocmondriaan.nl) bevat informatie over het project 
Zaak & Co.  
 
Tijdsinvestering 
De samenwerking wordt aangegaan voor de duur van drie maanden. Na deze periode wordt 
het coachtraject beëindigd door middel van een eindformulier dat door business-coach en 
student samen wordt ingevuld. De business-coach is hierna inzetbaar voor een nieuwe 
match. Mochten business-coach en student nog langer de tijd willen hebben dan deze 3 
maanden, is verlenging voor een bepaalde tijd in overleg met het projectbureau mogelijk. De 
tijdsinvestering voor de business-coach wordt in hoge mate bepaald door de afspraken die 
met de student onderling worden gemaakt.  
 
Bijeenkomsten 
Naast de workshop worden er twee keer per jaar (netwerk)bijeenkomsten georganiseerd, 
voor zowel business-coaches als studenten.  
 
Ideeën voor:  
 
Activiteiten 

• samen iets eten / drinken 
• samen de krant lezen / naar de bibliotheek (bij bijvoorbeeld taalproblemen) 
• samen surfen op het internet op zoek naar bijvoorbeeld een stageplaats 
• rondleiding op de werkplek van de business-coach 
• samen rapporten en / of huiswerk bekijken 
• (strand) wandeling of een sportieve/culturele activiteit 
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Gespreksonderwerpen 

• schoolkeuze (richting, keuzevakken) 
• moeilijkheden op school 
• visie op de toekomst (werk, studie) 
• vrijetijdsbesteding 
• waar kan je hulp krijgen 
• sterke en zwakke eigenschappen en competenties 
• actualiteit 
• motivatie en zelfvertrouwen 
• thuissituatie 

 
 
 
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het projectbureau 
Zaak & Co: 
 
Elles Boot en Simone Olrichs 
 
ROC Mondriaan 
Leeghwaterplein 72 
2521 DB  Den Haag 
088-6663367 of 06-38825617 
zaakenco@rocmondriaan.nl  
 
 
 
 
 


