
GILDENSUPPORT

Bald Consulting's 



Bald Consulting's 
Gildensupport

DUURZAME 
INNOVATIE DOOR WERK OP MAAT

Een initiatief volgens de menselijke maat van 
Bald Consulting



Bald Consulting

- Gestart  1996
- Ervaring sinds 1987, KIVI NIRIA
- Coaching, outplacement, reïntegratie
- Intervisie, conflicten, brainstormen 
- Eigen Kracht, Echt Recht, Alle Hens
- Profit, non-profit
- UWV, Sociale Dienst
- Harry van Ingen & Hetty Tepper 
- Doelgroep



Socratische aanpak

- Opschorten oordeel
- Aanvullen i.p.v. invullen
- Niet belerend
- Men weet zelf de antwoord maar wordt 

er mee geholpen 
- Men wordt aan het denken gezet en 

komt in beweging



Werkelijk open vraag

Belangrijke voorwaarden: 
- Geen voorkennis

- Niet weten

Noodzakelijke houding:
- Oordeel opschorten

- Onbevangen

- Onderzoekend en inventariserend



Doelgroep

- Beelddenkers

- Hoogbegaafden

- Hooggevoeligen

- Schatting 20 %



Eigenschappen 
doelgroep

- Te eerlijk
- Te open
- Te loyaal
- Te lang doorgegaan
- Te veel aangepast
- Anders

Grote creativiteit door sterk ontwikkeld 
associatief vermogen
Nuttig en noodzakelijk voor innovatie en 
vernieuwing



Bijzonderheden van doelgroep

- Weten naast kennen
- Kunnen en ervaren
- Echt (verborgen) talent is niet uit te

leggen
- Onbaatzuchtig
- Lange termijndenken



Nodig voor doelgroep

- “Te” eraf
- Gaan communiceren in feiten en 

resultaten
- “Vlooienvangen is een handigheid”
- Eigen authentieke rol vinden en er 

naar gaan handelen





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Instroom  

doelgroep 

Denktanks Cliëntprojecten Meesters-gezellen 

Vrijwilligerswerk 

Stage 

 

Uitstroom naar 

betaald en passend werk 

Voor elk blok: 

Coördinatie & 

begeleiding 

In elk blok: 

Sociale activering & 

training on the job 

Organisatie en taken: 

Management 

 

Officemanagement & 

Kantoorbeheer 

 

Onderzoek 

 

Marketing 

Productontwikkeling 

 

P&O 

Opleiding 

Intervisie 

 

Coördinatie & 

Begeleiding 

 

Administratie: 

Financiën 

Cliënten 

 

PR 

Nieuwsbrief 

Acquisitie 

Sponsoring 

Verkoop 

Offertes 

 

 

Tijdelijk 

opdrachtgeverschap: 

Vrijwilligheid 

ZZP 

Payrolling 

 

Voorbeelden denktank: 

Gildensupport 

Algemeen Belang 

Drachten 

G 

Voorbeelden cliëntenprojecten: 

Subsidieaanvraag 

Huisstijl en brochure 

Precare 

Uitbreiding Gildensupport 

Voorbeelden Meester-Gezel: 

Harry-Hetty 

Hetty-Peter 

Harry-Geert 

Hetty-Harry-Menno 

 

GILDENSUPPORT 

Maart 2008 



Gildensupport Bemiddelt

Om voor mensen die nu veelal onterecht als 
'onbemiddelbaar' te boek staan weer een kans te 
geven om deel te nemen aan het arbeidsproces

Werkt op basis van het  principe van Gilden: 
“meester-leerling” 

Levert maatwerk naar een duurzame en 
passende werkplek

Boort talenten aan die nu niet gebruikt worden



Gildensupport Bedenkt

Door de inzet van mensen met zeer verschillende 
achtergronden, innovatieve en duurzame 
oplossingen zoeken voor zowel overheden als 
bedrijfsleven

Met een open en oordeelvrije kijk voor mens, 
bedrijf en overheid oplossingen bedenken

Samenwerkingsverbanden zoeken en aangaan



Gildensupport tot nu toe

Er is inmiddels een vrij complete uitwerking van 
het Gildensupport concept beschikbaar

Het Gildensupport concept is bedacht en 
uitgewerkt door mensen uit de doelgroep

Wat tot nu toe tot stand is gekomen is zonder 
enige vorm van subsidie gerealiseerd

'Gildensupport Bedenkt' heeft inmiddels met 
succes een opdracht als testcasus voor een 
bedrijf uitgevoerd!



www.baldconsulting.com


