Masterclass

Duurzame Inzetbaarheid
Op 8 & 9 en 23 november 2012
In samenwerking met Prof. Dr. Beate van der Heijden,
hoogleraar strategisch HRM aan de Radbouduniversiteit te Nijmegen
Voor wie bedoeld?

Wie zijn wij?

De Masterclass is bedoeld voor directeuren, leidinggevenden
en HR-professionals.

Yvon van Leeuwen is bedrijfspsycholoog en veranderkundige.
Zij heeft een jarenlange ervaring in advieswerk, training
en coaching. Zij werkt zelfstandig vanuit haar bureau
Time-Out Management- en Organisatieontwikkeling aan
de toekomstbestendigheid van organisaties.
Constance van Vondelen is trainer en vitaliteitscoach
vanuit haar eigen bureau Vondel Training & Coaching.
Haar specialiteit ligt op het gebied van trainingen in
leiderschap, voorbeeldgedrag en authenciteit. Hierbij
stimuleert zij de eigen verantwoordelijkheid van mensen.
Marije Hampsink is HR-adviseur en trainer bij Ten Duis
Personeelsmanagement. Marije verricht HR-opdrachten in
zowel de profit als non-profit, van operationeel tot strategisch
niveau. Daarnaast voert zij ontwikkelassessments uit en geeft
ze training op het gebied van leiderschap en communicatie.
Beate van der Heijden heeft jarenlang onderzoek gedaan
naar employability, ouder worden in het werk en ontwikkelen
van het loopbaanpotentieel van medewerkers. Zij heeft
meegewerkt aan de totstandkoming van deze Masterclass.
Zij zal op een van de dagen de highlights van het
wetenschappelijk werk rondom duurzame inzetbaarheid
en employability met ons delen.

Wat kan je verwachten?
•	Het nut en de noodzaak, de zin en onzin van
duurzame inzetbaarheid
• Hoe zet je beleid, leiderschap en instrumenten
hier bij in?
•	Hoe kun je de inzetbaarheid van je medewerkers
meten en monitoren?
• Aan de slag met de employabilityscan
• Leren van Best Practices
•	Hoe zit het met je eigen employability,
inzetbaarheid en vitaliteit?

Praktische zaken
De Masterclass vindt plaats op 8 & 9 november, inclusief een
avondprogramma tot 21.00 uur. Voor een diner wordt uiteraard
gezorgd. ’s Ochtends starten we om 9.00 uur. Op 23 november
duurt het programma van 9.00 uur tot 16.30 uur.
Dit alles gebeurt in het conferentiehotel “Drienerburght” op de
Campus van de Universiteit Twente in Enschede. Deelnemers
kunnen desgewenst overnachten. Deze kosten zijn voor eigen
rekening.
De kosten bedragen € 1495,- per persoon. Geef je twee
personen op, dan komt een van beiden in aanmerking voor een
korting van 10% of beiden krijgen 5% korting.
We gaan uit van een minimale deelname van 12 personen en
een maximum van 20 personen.

Masterclass Duurzame Inzetbaarheid

Opgeven of meer informatie?
Je kunt je opgeven via de directe link
of mailen naar: info@time-out-mo.nl
Via de website: www.time-out-mo.nl
kun je je eveneens aanmelden.
Voor meer informatie kun je telefonisch contact
opnemen met: Yvon van Leeuwen,
tel 053 436 7227 | 06 17 844 680

