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Trainingen 
BMC verzorgt vanuit het BMC Ontwikkelcentrum 

ruim 800 trainingen per jaar in de categorieën 

persoonlijke ontwikkeling, vaardigheden, 

vakkennis, basiskennis en vitaliteit. Naast 

klassikale trainingen bieden wij BMC Elearning en 

micro learnings, gehost door StudyTube. 

Dit platform geeft onze talenten toegang tot ruim 

240 etrainingen in uiteenlopende (vaardigheids)

onderwerpen: mondelinge vaardigheden, 

schriftelijke vaardigheden, persoonlijke 

effectiviteit, projectmanagement, presenteren et 

cetera. Daarnaast biedt het platform ook ruim 

300 mirco learnings. Dit is een slimme techniek 

waarbij content meerdere keren per week of zelfs 

dagelijks tijdens korte leermomenten (drie tot vijf 

minuten) wordt aangeboden. Door de informatie 

op te delen in kleine bites, wordt de content 

gemakkelijker te begrijpen en op te nemen. 

Digitaal leren biedt de flexibiliteit om zelf te 

bepalen waar, waarin, wanneer en in welk tempo 

je jezelf ontwikkelt. De meeste vaardigheids

trainingen van BMC worden blended aangeboden, 

dat wil zeggen: als een combinatie van elearning 

en klassikaal leren. Via BMC Elearning bereid je 

je voor op de klassikale bijeenkomst. 

“De trainer verplaatste zich heel goed in 

iedere cursist en wist op een heel 

eenvoudige manier complexe 

financiële onderwerpen toe te 

lichten... de opgedane kennis kan ik 

goed toepassen in de dagelijkse 

praktijk binnen mijn gemeente.”

Deelnemer over de training  

Planning & Control

Continu jezelf ontwikkelen, steeds beter worden in je vak en 
meer vaardigheden onder de knie krijgen. Dat is niet alleen 
belangrijk om je functie goed te kunnen uitoefenen, het is vooral 
ook leuk, uitdagend en interessant voor jezelf. BMC geeft het 
antwoord op de invulling van jouw ontwikkelvraag en verwelkomt 
je bij haar opleidingsactiviteiten. 

Als expertise en ontwikkelorganisatie heeft BMC een jarenlange ervaring in het zelf trainen en opleiden 

van haar adviseurs in het publieke domein. Kennis delen vormt een belangrijke bron voor onze inspiratie 

en kwaliteit en de verbetering daarvan. De beste leermeester is de dagelijkse praktijk: de vragen die je 

stelt, de keuzes die je maakt, de stappen die je zet, de initiatieven die je neemt – en de professionele 

feedback die je hierop krijgt. Daarnaast biedt het volgen van interactieve trainingen je nieuwe inzichten 

en kom je in verbinding met nieuwe contacten. Het BMC Ontwikkelcentrum verzorgt deze trainingen. 

Onze opleidingsactiviteiten kenmerken zich door integraliteit (gemengde groepen) en flexibiliteit 

 (maatwerk) en zijn vanzelfsprekend praktijk en marktgericht (actueel).

Trainers 
Onze trainers beschikken over de benodigde 

didactische vaardigheden en opereren dagelijks 

als adviseur in de publieke sector. Ze staan 

daardoor dicht bij jouw praktijk en beschikken 

over integrale (vak)kennis, die ze toepassen 

binnen hun trainingen. 

Lees ook het artikel  
op consultancy.nl

https://www.studytube.nl/
https://www.consultancy.nl/nieuws/14328/bmc-over-veranderend-learning-development-landschap-in-consultancy


Losse inschrijvingen 
Vanuit een persoonlijke ontwikkelbehoefte is het 

ook mogelijk om op individuele basis deel te 

nemen aan de trainingen van het BMC Ontwikkel

centrum. Door deelname aan onze integrale 

trainingen kom je in contact met adviseurs die 

werkzaam zijn bij andere publieke organisaties. 

Hierdoor kun je ervaringen uitwisselen, je 

vakkennis verrijken en je netwerk uitbreiden. 

Traineeprogramma’s 
BMC heeft jarenlange ervaring in het verzorgen 

van traineeprogramma’s. Gemiddeld vormen wij 

18groepen per jaar voor zo’n 190 trainees rond 

negen verschillende expertises, verwant aan het 

publieke domein. In deze programma’s staan 

praktijk, integraliteit, professionaliteit en flexibel 

leren centraal.

Ontwikkelmanager 
BMC biedt ook begeleiding door een 

ontwikkelmanager. Samen met jou en je 

leidinggevende geeft de ontwikkelmanager 

richting en sturing aan jouw ontwikkeling. Je stelt 

zelf een ontwikkelplan op en je maakt een 

actieplan. In driemaandelijkse gesprekken met de 

ontwikkelmanager worden jouw ontwikkelingen 

gemonitord en eventueel bijgesteld.

Strippenkaart 
Met deze module krijg je toegang tot het brede 

netwerk van vakkundige adviseurs van BMC 

Implementatie. Via hen vind je verdieping in de 

onderwerpen waar je mee bezig bent, aanvullend 

op de trainingen die je volgt. Eén strip is 1 uur 

ondersteuning door een adviseur van BMC 

Implementatie, met een minimale afname van een 

half uur per keer. Bij incidentele afname tot 2,5 

uur vindt deze ondersteuning plaats via telefoon/

mail/skype. Wil je een verdieping van minimaal 

2,5 uur achter elkaar, dan kan dit ook bij de 

opdrachtgever of bij BMC op locatie.

“De lessen waren zeer interactief!  
Je werd uitgedaagd het beste uit 
jezelf te halen.” 

Een deelnemer over de training Adviseren

Een greep uit het  
opleidingsprogramma:
•  Adviseren op een A4’tje

• Algemene wet bestuursrecht (Awb)

•  Feedback geven & ontvangen

•  Functioneren gemeente &  

staatsinrichting

• Inspirerende werkvormen

• Jeugdhulp

• Motiverende gespreksvoering

• Omgaan met weerstand

• Omgevingswet

• Onderhandelen

• Passend onderwijs

• Passend toewijzen (Woningwet)

• Persoonlijk leiderschap

• Planning & Control

• Politiekbestuurlijke sensitiviteit

• Projectmatig werken in de praktijk

• Ruimtelijk beleid

• Transformatie Sociaal Domein

• Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo)



Partners in verbetering

Kijk voor meer informatie ook eens op onze website www.bmc.nl

Wilt u meer informatie of een afspraak maken?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het BMC Ontwikkelcentrum via telefoonnummer 

(033) 445 90 94 of per e-mail: ontwikkelcentrum@bmc.nl.

(Ontwikkel)assessment 
Ook de afname van een digitaal loopbaan 

(ontwikkel)assessment is mogelijk bij BMC. Dit 

assessment biedt inzicht in wie je bent en wat je 

belangrijk vindt. Op basis van vooraf bepaalde 

competenties krijg je als professional inzicht in 

wat je gemakkelijk afgaat en wat minder bij je 

past. Dit helpt om focus aan te brengen en het 

geeft sturing om competenties gericht verder te 

ontwikkelen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van 

een persoonlijkheidsvragenlijst, met vragen die 

betrekking hebben op gedrag in werksituaties. Op 

basis van de resultaten op vijf persoonlijkheids

kenmerken wordt voorspeld hoe gemakkelijk 

iemand een aantal geselecteerde competenties 

kan laten zien op gebieden als communicatie, 

leiderschap en plannen en organiseren. Voor de 

interpretatie van de uitkomsten, individueel en/of 

in groepsverband, zet BMC gecertificeerde 

adviseurs in. De resultaten van de test worden 

gebruikt in een persoonlijk ontwikkelplan.

“De trainer gaf een mooi kijkje in de 
keuken en combineerde op perfecte 
wijze theorie en praktijk. Er was veel 
afwisseling, wat precies aansloot bij 
de training en waardoor je zelf ook 
direct dingen kunt toepassen.”

Deelnemer over de training  

Inspirerende werkvormen

Ontwikkeling bij BMC doen  
we samen!
Onze adviseurs weten als geen ander wat er 

speelt in de dagelijkse praktijk van het 

publieke domein en passen deze kennis en 

ervaring meteen toe in de invulling en 

ontwikkeling van onze trainingen.


