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Wanneer je je aanmeldt voor één van de workshops van SAM, ontvang je automatisch per mail  

ons digi-magazine en word je op de hoogte gehouden van o.a. nieuwe workshops   

dinsdag 

 

28 maart 

2017 

 

13.30-16.30 u. 

 

Stichting SAM organiseert de workshop: 

 

Hoe voer ik als manager het goede  

loopbaangesprek met mijn medewerker 
 

Deze workshop wordt aangeboden door  

Randstad HR Solutions en verzorgd  

door Annemiek Wienk 

 

Het voeren van een goed gesprek over de inzetbaarheid van de medewerker 

nu en in de (nabije) toekomst is te allen tijde belangrijk en waardevol voor de 

(door)ontwikkeling van de medewerkers en organisatie.  

De hieronder genoemde situaties en onderwerpen vragen om specifieke vaar-

digheden van jou als leidinggevende of adviseur. 

Jij hebt een medewerker die ontzettend goed functioneert in zijn/haar huidige 

rol en je wilt deze medewerker helpen door te ontwikkelen voor zichzelf en de 

organisatie.  

Je twijfelt als leidinggevende of adviseur over de duurzame inzetbaarheid van 

een medewerker binnen zijn of haar huidige functie. Mogelijke aanleidingen 

hiervoor kunnen de organisatorische (technologische) ontwikkelingen,  

productiviteit, personeelskosten en de ontwikkeling en drijfveren van de  

medewerker zijn. 

De medewerker vraagt zich af  of hij of zij wel de juiste baan heeft en/of de 

juiste keuzes heeft gemaakt. Of hij of zij heeft in een gesprek aangegeven 

weinig voldoening meer uit het werk te halen. In dit geval kan een gesprek 

helpen om het werk in de toekomst vorm te geven. 
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Wanneer je je aanmeldt voor één van de workshops van SAM, ontvang je automatisch per mail  

ons digi-magazine en word je op de hoogte gehouden van o.a. nieuwe workshops 

dinsdag 

 

28 maart 

2017 

 

13.30-16.30 u. 

 

Deelname is gratis 
*)
 

Aanmelden: tot uiterlijk 15 maart 2017  
bij Sjaak Verweij :  sjaak.verweij@samzon.mobi 

INFORMATIE: 
 
Datum:  dinsdag 28 maart 2017 
 
Tijdstip:  13.30 u - inloop en ontvangst 
  14.00 u - workshop  
  16.00 u - netwerkborrel 

 
Locatie:       Yacht (Randstad vestiging),  
  Larixplein 7 - 5616 VB - EINDHOVEN 

Onderwerpen: 
Het begrip duurzame inzetbaarheid en het doel van een goed gesprek over de  

inzetbaarheid nu en in de (nabije) toekomst; 

- Het waarom van het voeren van een goed gesprek hierover; 

- De invloed van eigen overtuigingen en houding en gedrag op het resultaat van  

  dit gesprek; 

- De vijf regels van een goed gesprek over inzetbaarheid nu en in de (nabije)  

  toekomst. 

Doelgroep: 
Voor directeuren, managers en adviseurs die:  

- Geinspireerd willen worden op welke wijze medewerkers meer de regie nemen  

  over hun eigen loopbaan; 

- Inzicht willen krijgen welke kennis, vaardigheden en gedrag nodig is om  

  medewerkers hiertoe te bewegen met mobiliteit als gevolg.  

Annemiek Wienk is werkzaam bij Randstad HR Solutions in de functie van 

coach, trainer, loopbaanadviseur & outplacementadviseur. In haar loopbaan heeft 
zij ook gewerkt als vestigingsmanager, personeelsmanager en recruiter.  
Als senior/principal adviseur bij Randstad HR Solutions werkt zij voor een breed 
scala aan organisaties, zowel binnen het bedrijfsleven als binnen de (semi)
overheidssector. 

*) ‘NO SHOW’: het SAM Netwerk organiseert regelmatig workshops waar je gratis aan kunt deelnemen. Gratis betekent 

echter niet dat het aanmelden hiervoor vrijblijvend is. Een ‘no show’ is extra vervelend voor degenen die te horen krijgen 

dat de workshop vol zit. Geef jij je op, dan verwachten wij ook dat je komt. 

Uiteraard kan het voorkomen dat je verhinderd bent. Tot 1 week voor de workshop kun je je afmelden. Daarna wordt een 

no show fee van € 30 in rekening gebracht. 
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