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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 

 

27 september 

2016 

 

13.00-16.30 u. 

 

 

Stichting SAM organiseert de workshop: 

 

Toekomstgericht: 

medewerker 3.0 én organisatie 3.0 

 
Deze workshop wordt aangeboden door Thaeles en verzorgd door  
Yva Visscher & Fons Houben 

 

Persoonlijk Ondernemerschap 

Organisaties en werknemers staan voor de uitdaging om wendbaar te 
zijn of worden, zodat ze adequaat in kunnen spelen op de continue 
aanwezige ontwikkelingen en veranderingen.  
 
Vooral omdat we niet weten wat de toekomst ons gaat brengen.  
Duidelijk is dat de medewerker 3.0 persoonlijk ondernemerschap moet 
tonen en dat de organisatie 3.0 en het leiderschap daar op afgestemd 
moeten zijn. 

Sleutelwoorden voor deze SAM workshop zijn: dialoog, interactie,  
uitwisselen, co-creatie en praktisch.  

Als deelnemers van het SAM-netwerk kijken we niet alleen naar de  

medewerker 3.0, maar kijken we ook naar onze eigen organisatie 3.0 

en de daarbij behorende juiste strategische uitgangspunten. 
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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 

 

27 september 

2016 

 

13.00-16.30 u. 

 

Deelname is gratis 
*)
 

Aanmelden: tot uiterlijk 15 september 2016  
bij Sjaak Verweij :  sjaak.verweij@samzon.mobi 

INFORMATIE: 
 
Datum:  dinsdag 27 september 2016 
 
Tijdstip:  13.00 u - inloop en ontvangst 
  13.30 u - workshop  
  16.00 u - netwerk halfuurtje 

 
Locatie:       Raadszaal Gemeente Oss - Raadhuislaan 2, OSS 

De workshop wordt aangeboden door de Stichting SAM  

in samenwerking met Thaeles 

 

Thaeles is partner van bedrijven en hun medewerkers 

voor ontwikkeling, verandering en vitaliteit en verzorgt dienstverlening op  

het gebied van advies, coaching, loopbaanadvies, outplacement, mobiliteit, 

verzuim, assessment en training.  

                 Fons Houben 
 

Als ervaren senior adviseur/coach en trainer ben 

ik actief op het gebied van loopbaanbegeleiding en 

outplacement. Ik ben gespecialiseerd in individuele 

coaching, teamcoaching en training (troaching) en 

werk met name voor organisaties en medewerkers 

met de focus op de ontwikkeling van teams en 

leidinggevenden.  

 

Als coach put ik uit eigen ervaring als leidinggeven-

de en vanuit verschillende commerciële functies.  

             Yva Visscher 
 

Als loopbaanadviseur binnen Thaeles richt ik me 

voornamelijk op Job Search. Met een achtergrond 

als Toegepast Psycholoog ben ik binnen verschil-

lende projecten op zoek naar de beste match tus-

sen mens, werk en organisatie.  

 

Netwerken en verbinden zijn hierin de belangrijkste 

aspecten en dat doe ik met veel plezier! Samen met 

medewerkers en organisaties werken naar het opti-

male resultaat. 

  

 

*) ‘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 € 20 in rekening gebracht. 
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