
Wat is C-MAP?
C-MAP is een Erasmus+ samenwerkingsproject dat 
teamleiders, managers en organisaties wil helpen bij 
het verbeteren van de prestaties van teams en 
individuen door een nieuwe coachingmethodologie: 
C-MAP's.

Het project zal leerkrachten en opleiders in het 
beroepsonderwijs helpen om teamleiders en 
managers in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, 
Nederland, Italië, Portugal en Bulgarije in staat te 
stellen effectieve, praktische coaching toe te passen. 
De praktische tools die in het kader van het 
C-MAP-project ( januari 2020 - december 2021) 
ontwikkeld worden kunnen hiervoor worden 
toegepast.

Verwacht wordt dat meer dan 600 personen en 
organisaties direct baat zullen hebben bij de 
betrokkenheid bij het project.  We hopen ook om via 
publiciteits- en verspreidingsactiviteiten nog eens 
5000 deelnemers indirect te bereiken. 

Wat zijn de doelstellingen 
van C-MAP?
De doelstellingen van het project 
zijn:
• Het ontwikkelen en testen van een nieuwe 
methode voor coachen op de werkvloer, door middel 
van een MBO curriculum en cursus.

• Het ontwikkelen en testen van een nieuwe 
Coaching MAPS toolkit: een Coaching MAP is een 
visuele ondersteuning die de belangrijkste 
coachingsvragen uiteenzet en een coachingtraject 
om een probleem of uitdaging op de werkvloer aan 
te pakken, zodat teamleiders en managers 
prestaties en productiviteit kunnen verbeteren.

• Het publiceren en verspreiden van een nieuw 
Handboek voor Coaches op de werkvloer waarin 
goede praktijken en het gebruik van de 
C-MAP-methodologie worden uitgelegd.

Wie kan meedoen aan 
C-MAP?
Het C-MAP-projectteam wil graag relevante 
informatie en de bevindingen van hun project 
beschikbaar stellen aan de vertegenwoordigers van 
de drie belangrijkste doelgroepen van het project - 
potentiële projectdeelnemers:

• Doelgroep 1: MBO docenten en opleiders zullen een 
opleidingsactiviteit bijwonen die hen de kennis en 
competenties bijbrengt om vervolgens 70 
teamleiders en managers op te leiden om de 
C-MAP-methodologie en de C-MAP-toolkit op hun 
eigen werkplek te gebruiken.

• Doelgroep 2: Teamleiders en managers leren hoe ze 
de C-MAP methodiek en C-MAP Toolkit binnen hun 
eigen organisatie kunnen gebruiken om de 
prestaties van hun teams te verbeteren en een 
coachingcultuur op te bouwen.

• Doelgroep 3: Andere actoren en belanghebbenden 
op het gebied van beroepsonderwijs, zoals MBO en 
HBO instellingen, uitreikingsinstanties en 
beleidsvormende organisaties.bebebebeleleleleididididsvsvsvsvorororormemememendndndndeeee ororororgagagaganinininisasasasatitititieseseses..
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De mensen achter het 
C-MAP project

Transformatie van coaching 
op de werkvloer met 
C-MAP's

Partners

Institute of Technology Tralee
www.ittralee.ie

Ierland

Exponential Training &
Assessment Limited
www.exponentialtraining.com

V.K.

Mindshift Talent Advisory
www.mindshift.pt

Portugal

Learning Hub Friesland
www.learninghubfriesland.nl

Nederland

Varna Economic
Development Agency
www.veda-bg.eu

Bulgarije

Consorzio Friuli Formazione
www.friuliformazione.it

Italië

Netwerkevents en seminars beogen:
• De nieuw ontwikkelde C-MAP-methodologie te 
promoten;
• Het gebruik van de C-MAP Toolkit te demonstreren;
• De introductie van het C-MAP MBO-curriculum en 
de cursus;
• De resultaten en de impact van de C-MAP-pilottest 
te presenteren (nationale en Europese resultaten);
• Het Handboek voor coaches op de werkvloer te 
lanceren.

Gezamenlijke personeelsopleiding
De training is gepland in Italië, om de deelnemers te 
voorzien van de kennis, vaardigheden en middelen 
om de C-MAP-pilottest te ontwerpen, op te zetten 
en af te leveren, inclusief de uitvoering van de 
C-MAP-cursus voor teamleiders en managers.

Twaalf MBO docenten en opleiders zullen deelnemen 
aan de opleidingsactiviteit die hen in staat stelt de 
C-MAP-cursus voor teamleiders en -managers in hun 
land te geven. Zij zullen ook bijdragen aan de 
ontwikkeling van het handboek voor coaches op de 
werkvloer door goede praktijken in het gebruik van 
de C-MAP-methodologie en de toolkit aan te leveren.

C-MAP
C-MAP: Teamleiders en managers helpen om de prestaties 
en productiviteit van teams en individuen te verbeteren.
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