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Ook in 2014 heeft LinQue Consult de CEDEO erkenning voor 
coaching en maatwerk ontvangen 
 

Uit het klanttevredenheidsonderzoek van CEDEO – coaching – 2014 – samenvatting: 

Tevredenheid coachingtraject en samenwerking totaal 
Alle respondenten geven aan dat het vooraf vastgestelde doel van de besproken 

trajecten bereikt is, al merkt een van hen op: “Uiteindelijk moet de gecoachte het 

natuurlijk zelf doen en soms kan of wil hij niet over zijn eigen schaduw heen 

springen; de coach kan nog zo goed zijn, maar hij heeft alleen controle over zijn 

eigen aandeel in het traject.” Tachtig procent van de referenten is over het geheel 

genomen zeer tevreden over de coachingstrajecten die LinQue voor hen heeft 

uitgevoerd en de rest is tevreden. Verschillende van hen willen hier nog kwijt: “Ik 

vind LinQue een frisse club met een flexibele, niet bureaucratische instelling, in 

tegenstelling tot grotere organisaties. Het is een stel enthousiaste mensen bij elkaar 

en die drive is een belangrijke factor bij het neerzetten van hun product”, “De 

adviseurs doen heel veel aan zelfstudie; ze hebben de literatuur scherp en komen 

tegelijkertijd met heel veel praktijkvoorbeelden”, “De medewerkers van LinQue zijn 

degelijk en betrouwbaar; ze kunnen uitstekend meedenken en meebewegen zonder 

de afgesproken koers te verliezen”, “Hun kracht is hun professionele houding: ze 

doen waar ze goed in zijn en pakken niet zomaar alles op” en “Ik vind ze 

onafhankelijk en constructief en ze treden je altijd met een open vizier tegemoet.” 

De respondenten bevestigen zonder uitzondering dat zij LinQue voor coaching 

zouden aanbevelen aan anderen. “Zeker weten!”, zegt een van hen. 

 

Uit het klanttevredenheidsonderzoek van CEDEO – maatwerk – 2014 – samenvatting: 

Tevredenheid opleiding / samenwerking totaal 
Alle geïnterviewde opdrachtgevers vinden dat het doel dat zij voor ogen hadden met 

de besproken trajecten is gehaald. Zij zijn al met al overwegend zeer tevreden over 

de samenwerking met LinQue op het gebied van maatwerktrajecten; twintig procent 

is gewoon tevreden. De grootste kracht van LinQue vinden zij de kwaliteit, de 

betrokkenheid en de professionaliteit van de trainers/adviseurs. Nog enkele 

uitspraken ter illustratie: “Ze werken zich heel snel in in de materie, zijn inhoudelijk 

uitstekend op de hoogte en kunnen goed adviseren; ze kunnen beduidend meer dan 

alleen passen op de winkel”, “Hij heeft een plezierige wijze van communiceren, weet 

waarover hij praat, heeft het doel helder voor ogen en weet de mensen mee te 

nemen zonder voorschrijvend te zijn” en “Ze weten een heldere zakelijke relatie goed 

te combineren met een ontspannen, menselijk contact.” “De kracht van LinQue is de 

kleinschaligheid van de organisatie: het is een leuke, inspirerende en betrouwbare 

club mensen”, voegt een van hen hier nog aan toe. Alle respondenten zouden 

LinQue, of in ieder geval de adviseur met wie zij ervaring hebben, aanbevelen voor 

maatwerktrajecten; verschillende van hen geven aan dat zij dat ook al gedaan 

hebben. 
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Algemeen 
LinQue Consult verricht 90% van haar werkzaamheden voor het onderwijsveld van 

primair tot en met HBO-onderwijs. Momenteel is men vooral in het primair en het 

praktijkonderwijs actief. Maar ook niet aan het onderwijs gelieerde organisaties 

kunnen bij LinQue terecht. Onderwijsontwikkeling, organisatieontwikkeling, 

leiderschapsontwikkeling, teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling, interim 

management en projectmanagement en projectbegeleiding (door middel van 

ondersteuning, begeleiding, advies, training en coaching) zijn de kernactiviteiten van 

LinQue. LinQue Consult is een lerende organisatie en het streven is erop gericht ook 

met iedere klant een lerende organisatie te creëren. Een aantal consultants van het 

bureau zijn tevens vaste kerndocenten van de NOVO-opleiding voor professionals die 

een rol spelen in de begeleiding van veranderings- en ontwikkelingsprocessen in 

organisaties. Deze opleiding, die in samenwerking met de Katholieke Pabo Zwolle 

(KPZ) wordt verzorgd, is sinds vorig jaar een erkende Post-HBO opleiding. LinQue, 

een echte netwerkorganisatie, heeft zich verder, samen met andere bedrijven en 

consultants, verenigd in de Associatie voor Onderwijsconsultancy. Kenmerkend voor 

het bureau is dat zij niet bang is van gebaande paden af te wijken en lef heeft te 

confronteren. LinQue kent de inhoud van het werkveld van de klant goed, spreekt 

dezelfde taal als de klant en weet aan te sluiten bij haar ontwikkeling, luistert echt 

naar het probleem of het nog niet gedefinieerde probleem. 

Kwaliteit 
Kwaliteit staat bij het bureau hoog in het vaandel. Om aan de trajecten goed vorm 

en inhoud te geven, beschikt LinQue over een team van hooggewaardeerde 

consultants, zoals ook uit het door Cedeo uitgevoerde onderzoek blijkt. Alle negen 

consultants die thans werkzaam zijn voor LinQue hebben een lange staat van dienst 

als docent, leidinggevende, loopbaan- of organisatieadviseur. Daarnaast doet Linque 

bij tijd en wijle een beroep op een aantal consultants uit haar netwerk. De 

consultants hebben een target van 150 declarabele dagen op jaarbasis. De overige 

tijd is bedoeld voor ontwikkeling, opleiden en coachen van collega‟s, overleg en 

acquisitie. Alle consultants hebben de NOVO-opleiding tot consultant gevolgd. 

Nieuwe consultants worden zorgvuldig begeleid en krijgen een supervisor 

toegewezen. Om de kwaliteit en professionaliteit te bewaken en te bevorderen, 

organiseert LinQue maandelijks teambijeenkomsten voor onder andere intervisie en 

inhoudelijke bespreking van thema‟s. „Leren van en met elkaar‟ acht het bureau een 

van de succesfactoren van haar dienstverlening. Daarnaast volgen de consultants, in 

het kader van professionalisering, externe trainingen en opleidingen, wonen zij 

congressen bij en worden er voor hen ook themadagen georganiseerd. Alle trajecten 

worden halverwege geëvalueerd, waardoor indien nodig op tijd kan worden 

bijgesteld of eventueel kan worden besloten het traject vroegtijdig te beëindigen. 

Continuïteit 
LinQue heeft met veel klantorganisaties al een langdurig samenwerkingsverband 

maar ook nieuwe klanten weten de weg via mond-tot-mond reclame, de website en 

actieve acquisitie naar het bureau te vinden. De orderportefeuille is dan ook goed 

gevuld. Linque kan worden gekenschetst als innovatief. Het bureau weet naar eigen 

zeggen „complexe, prestigieuze klussen‟ binnen te halen. Niet onvermeld mag blijven 
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dat LinQue een aantal vertegenwoordigers heeft in de Taskforce Zeer Zwakke 

Scholen/VO-raad, het product „de LinQuerhand‟ in de markt heeft gezet en daar waar 

zinvol samenwerkingsverbanden aangaat. Zoals reeds gemeld wordt met de 

Katholieke Pabo Zwolle intensief samengewerkt onder meer ook in de Master Leren 

en Innoveren. Ook met BNT, het expertisecentrum voor onderwijs en 

veranderingsprocessen, wordt samengewerkt. Op basis van het wederom 

uitstekende resultaat van het klanttevredenheidsonderzoek, de informatie die tijdens 

het bezoek is verstrekt, en de gerichte zorg voor kwaliteit, acht Cedeo de continuïteit 

van LinQue Consult dan ook geborgd. 

 

Bedrijfsgerichtheid 
LinQue is gespecialiseerd in procesbegeleiding met betrekking tot onderwijskundige- 

en organisatieveranderingen, werkend vanuit de opvatting dat veranderprogramma‟s 

niet op voorhand tot in detail kunnen worden ontworpen. Zo trekt LinQue 

opdrachtgevers aan die kunnen en willen reflecteren op hun eigen context. De 

consultants zijn „systeemdenkers‟ die alleen trainingen aanbieden als het past binnen 

de vraag van de klant en de context van de organisatie. Zij zien zich vaak 

geconfronteerd met complexe vraagstukken/veranderingsprocessen. 

 

Conclusie van de Stichting Cedeo Bedrijfsopleidingen 
Op basis van de positieve uitslag van het uitgevoerde Klanttevredenheidsonderzoek 

is het instituut toegestaan voor de periode van twee jaar het predikaat „Cedeo-

erkend‟ te voeren. 

   


