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Margriet van Oosten
Directeuren, HR managers,
teamleiders, joncoaches,
werkbegeleiders, klantmanagers, die inclusief willen
werken
Normaal gesproken worden
de masterclasses bij het
Werkbedrijf gehouden, maar
dit keer zijn we te gast bij
Provincie Flevoland

De nadruk van deze masterclass zal liggen op de praktische kant: het gaan DOEN.
Onderwerpen en thema’s:
- Hoe creëer je een passende functie voor
een kandidaat met een afstand tot de
arbeidsmarkt?
- Antwoord op de vraag: Wat is er nodig
om succesvol inclusief te ondernemen?
En wanneer is het een succes?
Inhoud van de masterclass
1. Korte presentatie diverse mogelijkheden
met voorbeelden uit het land
2. Wat past in jouw bedrijf/organisatie?
de verschillende methodieken aan de
orde: Jobcarving en Jobcreation en andere manieren om banen te realiseren
en sluiten daarbij aan bij huidige trends
op de arbeidsmarkt en de wens van
flexibiliteit.
3. Vraag in de organisatie aanboren
Nieuwe (extra) banen creëren hoe doe je
dat?
Waar begin je (in je organisatie)? Zet de
eerste stap.
Wat is er nog nodig en wat levert het je
op?
4. Aan de slag met 2 of 3 oefeningen
Neem vacatures mee uit je organisatie,
als die beschikbaar zijn!
In groepjes van max. 4-5 personen aan
de slag met oefeningen.

Over Margriet van Oosten
Margriet is zeer ervaren in het helpen van
organisaties op weg om inclusief ondernemen tot een succes te maken. Ze beschikt
over uitgebreide kennis op gebied van de
participatiewet, quotumheffing en banenafspraak.
Ze heeft de
afgelopen jaren
diverse deelprojecten verzorgd of
totale ontzorging
van werkgevers
in het realiseren
van de opgave
om inclusief te
worden.
Bij provincie Flevoland plaatste ze binnen
anderhalf jaar tijd ongeveer 10 kandidaten
op diverse niveaus, en op diverse plekken in de organisatie. Kwestie van kansen
benutten en vooral ook ontzorgen van het
management en de onderliggende processen goed op orde hebben én houden!
www.linkedin.com/in/margrietvanoosten/
Aanmelden voor de masterclass
We hebben maximaal 30 plaatsen beschikbaar in deze masterclass.
Vrienden van het Lelystad akkoord hebben
voorrang en kunnen kosteloos meedoen na
aanmelding via info@lelystadakkoord.nl
Vragen en vriend worden?
Heeft u vragen over de masterclass of over
het Lelystad Akkoord? Stel uw vraag aan
Irene Medema, campagnemanager, via
info@lelystadakkoord.nl of 06-26408841
Als bedrijf kunt u kosteloos vriend van het
Lelystad Akkoord worden via
www.lelystadakkoord.nl

