
Ronde Tafel
Maandag 2 september 2019 van 16.00 tot 18.00 uur te ’s-Hertogenbosch. 

Thema:  Loont investeren in Duurzame Inzetbaarheid? Hoe: vier 

experts gaan u meenemen in een veel voorkomende casus door

diverse scenario’s vanuit verschillende invalshoeken te benoemen.

Duurzame Inzetbaarheid betekent ‘Slim inzetten van mens en organisatie 

(proces)’. Wat voor invloed heeft slecht of onvoldoende functioneren van 

medewerkers op de organisatie? Welke signalen negeren we dagelijks en 

welke consequenties zien wij over het hoofd? Hoe werken we samen naar 

een win-win situatie? Waar zit de winst? Loont investeren in Duurzame 

Inzetbaarheid?

Casus: Bij Propax werken alle medewerkers heel hard om de klanten zo goed mogelijk 

te bedienen. Als er een collega ziek is dan helpt iedereen mee. Alle overuren worden 

netjes uitbetaald. Gijs is teamleider en heeft van de directeur te horen gekregen dat 

zijn team het prima doet. Toch zijn er onderling spanningen in het team. Op de 

vrijmibo, de vrijdagmiddagborrel, komt Els vaak niet. De secretaresses weten precies 

waarom. Teamleden komen geregeld bij Gijs klagen over elkaar. Gijs spoort hen dan 

aan om de problemen met elkaar te bespreken. Op een daaropvolgend teamoverleg 

ging het eraan toe zoals altijd. De meesten praatten door elkaar heen en er werd 

geïrriteerd op elkaar gereageerd. Gijs barstte in huilen uit. Als teamleider weet hij er 

niet goed raad mee en laat het vooralsnog op zijn beloop. Negeren en dan gaat het 

vanzelf over?.....

Laat u inspireren en meld u aan!

Er is alle ruimte om uw vragen en/of uitdagingen aan ons voor te leggen. 

Wij zijn: 

Mandy de Koning advocaat/partner arbeids- en ambtenarenrecht/pensioenrecht 

Angelo Wiegmans raadgever sociale zekerheid, specialist ZW en WGA 

Frank van der Heijden specialist effectieve teamontwikkeling 

Tessa Zwanepol specialist duurzame inzetbaarheid/ HR & Change

Aanmelden? Graag via info@duurzaaminzetbaarheid.nl. 

Wij vragen een bijdrage voor de faciliteiten van € 50,- excl. BTW pp. Uiteraard 

zorgen wij ook voor een hapje en een drankje. 
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